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S E V G ‹ L ‹
OKUYUCULAR

Y ÜZEYSEL ZAMAN döngüleriyle ilerlerken bir senenin daha 
sonuna geldik. Dünya okulunun kapanış zilleri sesini artırıyor. 
Adeta vicdanlardaki katılığın artık erimesi, kendini değiştirmesi ve 

dönüştürmesi için baskılar her yandan insanlığı sarmış durumda; bundan 
nasibini bitki ve hayvan varlık sistemleri de alıyor. Dünyada görünen 
tam bir karmaşa hali, en derinlerde varlıkların içinde oldukları anlayış 
seviyesini yani realitesini bitirmesi, tüketmesi için verdiği çabanın bir 
göstergesi. 

Bir realite tükenmeden diğer realiteye geçilemiyor, tüm sancılar bu 
yüzden. Bunu her ne kadar entelektüel olarak biliyor olsak da hayata 
geçirmek, onu yapıyor olmak bambaşka bir şey. İçinde olduğunda 
varlığın gözü hiçbir şeyi görmüyor, kah halen içgüdüleriyle hareket 
ediyor, kah duyguların seline kapılıp gidiyor, kah zihnin oyunları içinde 
kayboluyor. 

Yüzeysel zaman artık kendini daraltmaya başlarken, okulun kapanışına 
yaklaşılırken içsel tutumlarımız nedir? Bitiş ve kapanışların korku ve 
yaygaraları mı bizi esir ediyor? Yoksa ışığını ve tesirlerini varlıklarımızda 
sezgilerle hissettirmeye başlayan, yarı süptil alemden sevgi planına doğru 
meydana gelecek olan ve oradan da vazife planına bizi yönlendirecek 
kaderi ilerleyişin akışında mıyız? Varlığımız kapsamını artırırken biz 
yüzeysel zaman döngüleri ve yaşamın illüzyonları içinde ne kadar 
kaybolduk? 

Artık zaman en büyük oyununu bitirmek üzere... Dünyadan yarı 
süptil aleme geçişin kendine özgü sarsıntıları ve gürültüleri, ölümleri, 
depremleri, afetleri öyle ya da böyle insanlığı sevgi realitesine doğru 
götürüyor. 40’lı, 50’li yıllar anılırken, kaderi süreç kendini yaşatırken, 
yapabileceğimiz en iyi şey; olaylarla eşkoşmadan gözlem yapmak, egonun 
döngülerinden sıyrılmak, anın hakkını vermek, akışa uymak ve ilahi 
sistemin kurduğu muhteşem düzene teslim olmaktır. Her karışından 
deneyimsel bolluk ve güzellik fışkıran bu gezenin son demlerinin de bir 
yandan an içinde kalarak tadını da çıkarmak... Artık hiçbir şey zor olmak 
durumunda değil. Akış kendi kolaylığını içinde barındırır. Zorluğu 
yaratan bizim anda kalamamamızdır. Bitiremediğimiz anlayışımıza sıkı 
sıkı sarılmamızdır acı veren... Oysa uyanışın özgürlüğü varlığı bir tüy gibi 
hafifletir. 

İnsanlığa bir armağan olan İ lâhî Nizam ve Kâinat’ın tüm dünyaya tesir 
akışının madde düzleminde de gerçekleşmesi için hazırlıklara hızla 
devam ediliyor. İngilizcenin ardından başlatılan Almanca, Fransızca, 
İspanyolca, Farsça ve Rusça çeviriye şimdi İtalyanca da eklendi. Kitap 
kendi yayılım şifresini zaten kendi içinde vermiş. O tesir yeryüzüne indi 
ve şimdi kademe kademe yayılıyor.  

Artık kalbimizin terazisinde her olanı bir tüyle tartma zamandır...
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SEVGİNİN niteliğini biraz daha açıklamamız 
gerekir. Her şeyden önce şunu açıkça 
belirtmek isteriz ki bir duygu diye 

bilinen sevgi unsurunun bedendeki 
oluşum mekanizmasına ait vereceğimiz 
bilgiler, bedende ortaya çıkan ve ruhsal 
denilen bütün hislerin ve tutkuların 
da oluşumlarını kapsamı içine alır. 
Bu bilginin ışığı altında, bedende var 
olan bütün duyguların bedendeki 
oluşumlarını ve bedenle olan 
ilişkilerini açıklamak mümkün olur.

İnsanlığın gelişim kademelerinde 
en yüksek biçimini bulan sevgi, 
bedenin çok ince bir kısım 
madde bileşimlerinin yaydıkları 
yüksek ve süptil titreşimlerin, 
enerjilerin görünümlerinden 
ibarettir. Bir insanın gerek kendi 
görgü ve deneyimlerinin, yani öz 
bilgilerinin ve plan uygulamalarının 
icap ve sonuçlarıyla, gerek doğrudan 
doğruya bir sınav konusu olarak, vazifeli 
varlıkların müdahaleleriyle beyninin 
belli kısımlarında öyle yüksek ve ince 
düzenlerde birtakım madde bileşimleri 
ve sistemleri oluşmaya başlar ki bu ince 
bileşimlerin yaydıkları titreşimler ve enerjiler 
onun etrafında çok kuvvetli ve çekici bir alan, 
bir manyetik alan meydana getirirler. Yalnız burada 
kelimelerin ifadelendireceği kaba anlamlara bakıp bu 
sözlerden, sıradan bir mıknatıs akımını kastettiğimiz anlamını 
çıkarmamak gerekir. Bunlar, tanıdığımız mıknatıslık dalgalarından 
çok ince ve onlarla kıyaslanamayacak derecede yüksek niteliktedir. İşte bu alan, 

İ  L Â H Î  N İ Z A M  V E  K Â İN A T ’ T A N  S E Ç M E L E R

Sevginin Niteliği
Dr. Bedri Ruhselman

tarafından derlenmiştir.
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kendisiyle sempatize olabilecek birçok 
diğer titreşimleri çeker. Ve aynı yoldan 
o diğer titreşimlerin tabi oldukları 
manyetik alanlar tarafından çekilir. İşte 

bedenlerin birbirini sevmeleri 
ve birbiri tarafından 

sevilmeleri 
kelimelerinin 

ifade ettiği 
anlamlar 

budur. 
Bedenlerde 

şu ya da 
bu gereklikle 

oluşan bu ince madde 
bileşimleri devam ettikçe 

yaydıkları titreşimler de devam eder. 

Bunlar değiştikçe, bu değişimin şekil ve 
derecesine göre titreşimlerin nitelikleri 
ve şiddetleri de değişir. Bu bileşimler 
dağılınca titreşimler de ortada kalmaz 
ve sevgi görünümü de biter. Bütün bu 
işlerin, gereklere göre yukarıdan gelen 
tesirlerle olduğu bilinir.

Şimdi bir de bunun tersini 
düşünelim. Diğer bir insan var... Onun 
bedeni de aynı tarzda fakat başka 
düzenler dahilinde yine birtakım 
ince madde bileşimleri kurmaktadır. 
Bunlar, diğer kaba fizikokimya madde 
bileşimlerine oranla bir hayli ince 
ve süptil olmalarına rağmen önceki 
sevgi bileşimlerine oranla kabadırlar. 
İşte bunların yaydıkları titreşimler 
de antipati ve nefret titreşimleridir. 
Bunlar da etraflarından, 
ilgilendikleri nefret ve antipati 
duygusu titreşimlerini aldıkları 
gibi, kendileri de onlara aynı 
titreşimleri gönderirler. Böylece 
birincilerin bütün bedenlerinden 
sempatik yayın çıkarken, ikincilerin 
bedenlerinden sürekli olarak 
antipatik dalgalar etrafa yayılır. 
İncelikleri ve güçleri daha üstün 

olan sempatik yayın, antipatik 
yayını yapan madde bileşimlerine 

çevrilirse, onlardan çok kuvvetli 
olan bu titreşimler o bileşimleri silip 
dağıtabilirler. Bu sebepten dolayı 
sevenler ve sevilebilenler, düşman 
olan ve kin besleyenlerden çok 
daha güçlü ve etkin durumdadırlar. 
Bunlar toplumsal yoldaki gelişim 
uygulamasında işe yarayacak çok 
faydalı bilgilerdir.

* 
*
 *

Sevgi -olumlu ya da olumsuz 
yollarda kullanıldığına göre- vicdan 
mekanizmasında sonsuz olay 



çeşitlemelerine sebep olarak öz 
bilgileri arttıran önemli bir gelişim 
aracıdır. Ve bu bakımdan o da insan 
hayatındaki diğer bütün güçlerde 
olduğu gibi, bedenlenmeyi zorunlu 
kılan ihtiyaç ve gereklere göre devam 
eder, zamanı gelince dağılır ya da 
yozlaşır. Ve bütün bu durumlardan 
varlıklar öz bilgi dağarcıklarını 
doldururlar, ruhlar faydalanırlar.

Böylece, sevgi yüksek yönüyle güç ve 
karakterine göre, vicdanın daima üst 
unsurlarıyla sempatize olmaya eğilimi 
olduğundan, onun denge hattının 
sürekli olarak yükselmesine sebep 
olur. Yeter ki bu sevgi titreşimlerine 
çeşitli sebeplerden ve özellikle bazı 
zorunlu ve gerekli sınav ve gözlem 
ihtiyaçlarından dolayı daha basit 
ve kaba bileşimlerin ağır yayını 
karışmış olmasın. Örneğin, bunlardan 
kıskançlık, bencillik, gurur, özsaygı, 
kabadayılık, para ve şöhret hırsları gibi 
sevgiyi zehirleyici bir sürü diğer kaba 
madde bileşimi sevgi bileşimlerine 
karışabilir. Böylece bu kaba madde 
bileşimlerinden çıkan ve bedenin ince 
sevgi bileşimlerine devamlı olarak 

kuvvetle ve şiddetle yönelen 
tesirler yavaş yavaş sevgi 

bileşimlerine etki ederek 
onların üst değerlerini 

kısmen silmeye ve 
sonuçta bu 

bileşimleri 

yozlaştırmaya başlar ki bu durumda 
o bileşimlerden yayılan bulanık, 
karışık ve ağırlaşmış enerjiler, 
daha alt realitelerle bağdaşmaya 
başlayacaklarından -bu gibi 
durumlarda daima gerçekleşeceği 
gibi- vicdan mekanizmasının otomatik 
olarak işlemelerinin sonuçlandıracağı 
birtakım ıstıraplı olaylara yol açar.

* 
*
 *

Sevgi, vicdan mekanizmasına türlü 
çeşitlemeleriyle karışır. Çünkü onun 
bir kısmı vicdanın vazifeye yönelik, 
diğer kısmı nefsaniyete yönelik olan bir 
sürü yönü vardır. Özellikle insanlığın 
ilk kademelerinde sevginin bencillikle 
karışık yönleri egemen durumdadır. 
Bu kaba bileşimlerle karışmış sevgi 
şekillerinden yukarıda biraz söz 
etmiştik. Bunlar bir sürü zahmetlere, 
sıkıntılara, ıstırap ve azaplara varan 
sonuçlara yol açarlar. Bazen de sevgi 
saf ve yüksek görünümleriyle doğrudan 
doğruya üst realitelere insanı ulaştırır. 
Onun bu yönünde özellikle feragat, 
özveri, başkalarını düşünmek, yardım, 
şefkat gibi gelişimi hızlandırıcı yüksek, 
ince diğer madde bileşimlerinin 
de görünümleri vardır. Bunun da 
örneğini yukarıda vermiştik.

Sevgi olumlu yolda 
başkalarını düşünmek yönüyle 
vicdanın vazifeye yönelik 
unsurlarını destekler ve gelişim 
mekanizmasında hızlı ve idrakli bir 
yürüyüşü sağlarken, 
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bencillik yönüyle de nefsaniyet 
unsurlarını harekete geçiren 
olumsuz güçleriyle gelişimin yürüyüş 
temposunu ağırlaştırır ve zahmetli, 
ıstıraplı koşullar içine insanı sokar. 
Böylece her iki durumda da öz bilginin 
artmasına birbirine zıt yollardan sebep 
olur. Örneğin, sevgi ile bir insana 
yardım edilir, denize düşen birini 
kurtarmak için özveri gösterilir, aç 
kalan bir kimse doyurulur, ağlayan 
gözyaşları dindirilir ve bütün bunların 
sonunda insana bir ferahlık, bir 
huzur, hatta mutluluk duygusu gelir. 
Bu da hızlı bir gelişimin şuurdaki 
görünümüdür. Buna karşılık, sevgi için 
birçok kalp kırılır, bir ihanetin cezası 
verilir, bir rakibin vücudunun ortadan 
kaldırılması düşünülür, başkasına 
kötülük yapılır ve sonuçta insanda 
gücenme, huzursuzluk ve sıkıntı başlar. 
Bu da ağırlaşmış bir gelişimin insan 
üzerindeki baskısını ifade eder. Birinci 
gruptakiler, vicdan mekanizmasının 
nasıl yüksek unsurlarına yönelik güçler 
ise ikinci gruptakiler de nefsaniyet 
realitelerini o kadar besleyici geri 
etkenlerdir. Bunların her ikisi de 
gelişim kademelerine göre insanlarda 
bulunabilir. Ve ona göre de sonuçlar 
doğurur.

Öyleyse, kademeler ne kadar 
aşağılarda ise o kademedeki sevgiye 
karışan bencillik malzemeleri ve 
titreşimleri de o kadar fazla olur. 

Tam tersine gelişim kademeleri ne 
kadar üst denge seviyelerinde ise 

sevgi unsuru da o oranda saf ve erdem 
titreşimleriyle zenginleşmiş olur. Ve bu 
gelişim hâli sonunda öyle bir duruma 
gelir ki insanlara karşı duyulan bu 
erdemli hisler onlara hizmet etmek, 
onların iyilikleri, gelişimleri konusunda 
her türlü yardımda bulunmayı -ne 
pahasına olursa olsun- göze almak gibi 
çok kapsamlı ve yüksek derecelere 
ulaşır. Ve o zaman vicdanın nefsaniyet 
unsurları ve realiteleri bencillikten 
sıyrılıp başkalarını düşünme 
yollarında yürümeye başlar. Vicdan 
mekanizmasının denge seviyeleri 
artık başkalarını düşünmenin yüksek 
ve idrakli alanlarında ortaya çıkar. 
O insan başkalarının yükselmeleri 
için her türlü özveriye katlanmayı 
kendine bir borç, bir vazife sayar. O 
zaman ondaki sevgi bir vazife sevgisi 
hâlini almaya yüz tutar ki bu da artık 
onun, vazife planının eşiğine gelmiş 
olmasının işaretidir.

İşte, vicdan mekanizmasının bu 
alanlara kadar ulaşmış yüksek denge 
seviyesi, dünya okulunun insana 
kazandırdığı en yüksek aşamadır. Bu 
aşamaya ulaşan insan dünya okulundan 
tam derece ile diplomasını 
alacak ve dünyada 
kazandığı en yüksek öz 
bilgi gücüyle vazifeler 
kabul ederek daha 
güçlü ve mutlu 
bir varlık 
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hâlinde yüksek planlara geçecektir. 
Bu duruma geldikten sonra vicdan 
düalitesi ortada kalmayacak, onun 
yerini daha yüksek düzende bir vazife 
düalitesi alacak ve varlık o andan 
itibaren hakiki ve nesnel bir tekâmül1 
mekanizması içine girmiş olacaktır. 
Çünkü ileride söyleyeceğimiz gibi, 
vazife aşamasından önceki tekâmül 
gidişi, daha çok öznel koşullar içinde 
gerçekleşmektedir. Zaman hakkında 
açıklamalar verirken bu kavram açık 
olarak belirtilecektir.

* 
*
 *

Daha iyi anlaşılabilmesi için bu 
konuda bazı noktaları özet olarak 
tekrarlamayı faydalı görüyoruz.

Vicdan, realite, anlayış, bilgi, sevgi, 
kısacası dünyada görünen bütün 
değerler ancak beyin cevherinin 
olanakları dahilinde biçimlerini almış 
maddesel görünüşlerden ibarettir. 
Bunların asıl değerleri, öz varlıkta 
saklı olan güçlerdedir. İşlevleri de 
dünya olanakları içinde ancak öz 
varlığa hizmet etme yolunda işler. 
Bundan dolayı bunlar, yalnız dünyada 
geçerli, yüzeysel zaman anlayışıyla 
ölçülebilen dünya şekilleri, hâlleri ve 
görünüşleridir. Bunların besledikleri, 
gelişimlerine aracı oldukları asıl öz 
varlıktaki değerler ise öz varlığın 
tabi olduğu küre zamanının sonsuz 
diyebileceğimiz anlayış olanaklarıyla 
değerlenen hakiki değerlerdir ki bu 
değerler, ruhun evrendeki tekâmül 
ölçüsünü gösterir. Küresel ya da 

1 Tekâmül, sözlük anlamı olgunlaşma, gelişim ve 
evrim olan bir terimdir. Deneysel spiritüalizmin 
temel ilkelerinden biri olan tekâmül ya da ruhsal 
tekâmül, bu alanda ruhsal gelişim anlamında 
kullanılmaktadır. Kısaca ruhların madde 
evrenindeki görgü ve deneyimini arttırarak şuurunu 
ve bilgisini genişletmesi olarak tanımlanır. MTİA D

idrakî zaman tekniği ile değerlenen 
bu ince bileşimler, dünyanın yüzeysel 
zaman anlayışıyla tanımlanamaz 
ve nitelendirilemezler. İşte vicdan 
mekanizmasına ait geçen bütün 
bilgilerdeki anlayış, bilgi, realite, unsur, 
sevgi vb. kelimelerin hep bu kavramlar 
içinde kendi değerleriyle ele alınması 
gerekir. Örneğin, sevginin söz edilen 
yönü dünyaya ait olan değerlerini ifade 
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eder. Bunun varlığa ait olan, küresel 
zaman karşısındaki durumuna ve 
anlamına dünya zamanıyla düşünen bir 
insan asla nüfuz edemez. Aynı şekilde 
küresel ya da idrakî zaman tekniğine 
tabi olan, dünyanın ardı sıra gelen 
süptil âlemdeki sevgi bileşimlerinin 
de insanlar için kavranması mümkün 
değildir. Ancak bedenlerinden 
yükselerek tamamen ayrılmış varlıklar o 

âleme gittikleri zaman bunların hakiki 
anlamlarını anlayabileceklerdir.        

            r 

İ lâhî Nizam ve Kâinat’ın günümüz Türkçesine 
uyarlanmış  baskısından alınmış tır.
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ÇOK güçlü bir savaşçının, bir samurayın en büyük travması ne olabilir? 
Onun en büyük travması, ona en çok ihtiyaç duyulduğu zamanda kendi 
evinde olamamasıdır. Bunu bütün kültürlerde bulabilirsiniz. Askerler,

        kendi yaşadıkları yerlerde, köylerde, kasabalarda onlara en çok ihtiyaç 
duyulan zamanlarda genelde başka yerde olurlar ve kendi kasabalarına bir 
şey olduğu zaman kendilerini asla affetmezler. Güçlü ve eğitimli bir savaşçı 
olarak size ihtiyaç duyulduğu anda orada olamamanız ruhunuz için çok güçlü 
bir travmadır. Bunu, sonraki nesillere, sonraki enkarnasyonlarınıza kendinizi 
değersiz hissederek taşıyabilirsiniz. Hatta sonraki enkarnasyonlarınızda bir 

Savaş Alanları ve
Kayıp Ruh Parçaları

Marion Boon

1. Bölüm
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aileye sahip olmadan kendinizi 
yalnız kalmaya mecbur tutabilirsiniz 
çünkü kendinizin değeri olmadığını 
düşünürsünüz. 

Japon sanatçı Hiroshi bu konularla 
ilgili, kahramanlar ve hayaletlerle 
ilgili birçok resim yapmış. Japon 
kültüründe bir dramayı çok estetik 
bir şekilde anlatmanın yolları vardır. 
Bir resimde kahraman, bu da hayaleti 
birlikte betimlenmiş. Resmin hikâyesi 
şu: Buradaki savaşçı öldürülmüş olan, 
katledilmiş olan karısının kanını bir 
taşın üzerinde buluyor. Taşın üzerinde 
bir kan var ve o kan bu savaşçıya 
karısına ne olduğunu anlatıyor. O bir 
Japon savaşçısı olduğu için karısının 
ruhu onunla birlikte kalıyor ve bunu 
kimin yaptığını ona anlatıyor. O da 
gidiyor ve bunun intikamını alıyor. 
Bu eski bir hikaye ve ben bunu çeşitli 
kültürlerden birini temsil ediyor. 
Birçok kültürde ruhların ölümden 
sonra bir yerlerde kaldığı bilgisi vardır. 

Konumuz savaş alanlarıyla ilgili 
olduğu için doğal olarak kandan da 
bahsetmem gerekiyor. Kan yaşamsal 
enerjidir, yaşamsal bir güçtür.  
Yaşamsal enerjiyi ve gücü taşır. Tıbbi 
sebepler yüzünden kan bağışında 
bulunuyorsanız kanı verdiğiniz zaman, 
kanınız bedeninizden çıkarken ona 
odaklanıp şunu söylemek doğru 
olur:  “Kendi yaşamsal gücümü ve 
kendi enerjimi kendimde tutuyorum 
fakat kanımı ihtiyacı olan başkasına 
veriyorum.” 

İnsan enerji alanları hakkında 
pek çoğumuzun bilgisi vardır. 
Amacım şimdi enerji alanlarıyla 
ilgili bilgi vermek değil ancak ölüm 
gerçekleştiğinde enerji alan katmanları 
da kişinin bedenden ayrılan canıyla 
birlikte gider. Normalde doğal bir 

ölüm olacaksa kişinin benliği bunu 
bilir. Örneğin, yaşlı birinin içinde “ben 
yakında öleceğim” fikri ve bilgisi vardır. 
Zihin, yakın bir zamanda bedenle 
vedalaşacağının farkındadır. Ölüm anı 
geldiğinde, hele de uyanıksa bilinç 
ruha daha çok odaklanır ve odağı 
git gide bedenden ruha doğru kayar. 
Ölüme yakın deneyim yaşamış kişilerle 
çalışanların veya ailesinde bunu 
deneyimleyenlerin bildiği gibi bazen 
o süreç yani ölüm anı bazı kişiler için 
zorlu ve ürkütücü olabilir. Ama bazı 
insanlarda bu süreç çok kolay, akıcı ve 
yumuşak olur. Onlar kendilerini ölüme 
hazırlamışlardır ve bu süreci daha 
mutlu yaşayabilirler. 

Doğduğumuz zaman kendimizi 
bedenle özdeşleştirmeyi öğreniriz, 
öldüğümüz zaman ise kendimizi 
ruhla özdeşleştirmeyi öğrenmişizdir. 
Dolayısıyla ölmekte olan bir kişiye şunu 
söylemek çok yararlı olabilir: “Öbür 
tarafta senin ataların seni bekliyor.” 
Hepimizin ataları var ve bunu 
söylemek garip kaçmaz. 

Regresyon uzmanı olarak ve 
deneyimlerime dayanarak şunu 
söylemek de doğru olabilir: “Çevrene 
bak, bak bakalım çevrende kimler 
var?” Bu size biraz garip gelebilir ama 
ölmekte olan birine bunu söylediğiniz 
zaman o insanın ruhu çevresine bakar;  
kendi ailesini, cenazesini görür ve 
birdenbire “Aa ben ölmüşüm” der ve 
öldüğünün farkında olur. Ölürken 
eğer yeterli zamanları varsa ölmekte 
olan insanlar bedenlerine daha fazla 
yakın olan bütün bu enerjilerini, 
ruhsal parçalarını toplayabilirler. Fakat 
baş tarafta bahsettiğim Japon bayan 
öldürülmüştü ve öldürüldüğünde 
hamileydi.  Bu nedenle onun odağı 
yaşamdı, ölüme hazırlanmıyordu 
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ve bu şekilde öldürülmekle ilgili 
huzursuzluğu vardı. Ve öldürüldüğü 
zamandaki son düşüncesi  “Bekle ve 
gör, kocam seni bulana kadar bekle 
ve gör” idi. Dolayısıyla yaşama değil 
intikama odaklanmıştı çünkü o kendi 
kocasının bir savaşçı olarak intikamını 
alacağını biliyordu. 

O halde ölüm anında yeterli 
zamanınız olduğu zaman; çevrenizde 
sizi seven insanlar, aileniz,  doktorlar 
olduğu zaman bütün bu enerjilerinizi 
toplamak için yeterli vaktiniz olur ve 
bu süreci daha kolay atlatabilirsiniz. 
Ama aniden, birdenbire öldüğünüzde 
veya Japon kadına olduğu gibi kafanız 
birdenbire kesildiğinde bu çok ani bir 
ölümdür ve zihin öldüğünün farkında 
olmayabilir. Veya ünlü bir Türk korsanı 
kılıcıyla saldırırken, bir kılıç darbesiyle 
başı gövdesinden ayrılırsa bedenin başı 
olmadığı için zihin ölü olduğunun 
farkında olmaz, ruh çıkıp bedeni terk 
etmek ister ama ölü olduğunun farkına 
varmadığı için de enerjisel olarak hala 
savaşmaya devam eder. 

Terapi odalarında bunlarla ilgili çok 
örnek vardır çünkü bazı insanların 
hayatlarında hiç bitmeyen bir 
çatışma ve savaş kalıpları devam eder. 
Yüzüklerin Efendisi filminde izleyenlerin 
bildiği gibi bir hayaletler ordusu 
vardı. Onların üzerinde bir lanet 
vardı, bu öyle bir lanetti ki onların 
ruhlarının ruhlar alemine çıkmasını 
engelliyordu ve onları dünyaya bağlı 
tutuyordu. Dolayısıyla ruhlar alemine 
gidemiyorlardı. O kralın çevresinde 
toplandılar ve “Eğer atalarının yaptığı 
laneti geri alırsan biz senin için 
savaşacağız ama senin bu laneti geri 
alman lazım, o zaman biz de serbest 
kalacağız,” dediler. Vikinglerde de 
buna benzer hikayeler vardır. Eğer 

savaşacak insan sayıları az ise ve 
düşman sayıca çok fazlaysa ruhları yani 
hayaletler ordusunu yardıma çağırırlar. 
Böylece büyük bir ordu oluşur. 

Yoğun enerjisi olan bu yerlerde 
mesela savaş yaşanmış alanlarda neler 
oluyor buna değineceğim. Fransızcada 
böyle yerleri tanımlamak için özel 
bir tanım vardır; oraya “yoğun anı 
yerleri” denir. Bu sene Birinci Dünya 
Savaşından sonra geçen yüzüncü sene 
oluyor. Aslında buna savaş demek bile 
garip çünkü yaşanılan şey çok ciddi bir 
katliamdı. Her iki taraftan da yaşları 
18, 20 olan çocuklar vardı. Bu katliam 
dolu zamanların içinde yaşanmış 
iyi şeyler de yok değil. Örneğin, bir 
Belçika ormanında o genç çocuklar 
açlıkla ve donma tehlikesiyle 
mücadele ediyorlar. Hava çok soğuk, 
yemekleri yok, güç alabilecekleri 
hiçbir şeyleri yok. İçlerinden biri 
zaten ölüyorum deyip karşı tarafa 
geçiyor ve benzer durumda olan bir 
Almanla futbol oynamaya başlıyor. 
Sonra da grup olarak akşamları 
futbol oynamaya başlıyorlar çünkü 
çok sıkılmışlar ve yapacak başka bir 
iş bulamamışlar. Bunu öğrendiğim 
zaman çok sinirlenmiştim. Ama detaylı 
baktığınızda orda yaşanılanlar arasında 
insan olmanın çok güzel örneklerini 
de görürsünüz. Düşünün ki salonun 
bu tarafı A bölümü, bu tarafı da B 
bölümü ve bu odayı terk edemediğiniz 
gibi birbirinizle savaşmanız gerekiyor. 
Siz ne yapıyorsunuz her iki gruptan 
en güçlü olanları seçip onları 
savaştırıyorsunuz ve seyrediyorsunuz 
çünkü aslında insan öldürmeyi değil 
çözümü sever. 

Bir örnek daha var paylaşmak 
istediğim. 1944’de Belçika’daki 
ormanda çok soğuk var ve donuyorlar. 
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Ve galiba yılbaşı zamanı İngilizler 
bir şarkıcı getirmişler ve şarkıcı 
Noel şarkıları söylüyor. Aslında bu 
şarkılar insanlığın barışı için söylenir. 
O şarkıcı, gecenin sessizliğinde bu 
şarkıları söylerken ormanın diğer 
tarafındaki başka lisandaki insanlar 
da ona katılırlar. O sırada bütün genç 
adamlar kendi sefaletleri içinde bu 
şarkıları söyler. Mantıksal olarak doğal 
olanı bu savaşın o noktada bitmiş 
olmasıydı. Biz kendi evimize gidiyoruz, 
siz de kendi evinize gidin. 
Ama böyle olmadı. Bu genç 
adamları aldılar ve başka 
yerlere gönderdiler. 
Çünkü bunlar 
artık birbirlerini 
öldürmeyeceklerdi, 
oraya da başka 
grupları getirdiler. 
Maalesef çok 
sayıda genç insan 
öldü ve onlar 
henüz ölüme 
hazır değillerdi. 
Genç oldukları için 
aile kurmaya, aileye 
odaklıydılar. Onların 
kanı da savaştıkları o 
savaş alanlarında kaldı. 
Bugün bile o enerjiyi hala 
hissedebiliyoruz. 

Kandan bahsettiğimizde aslında 
kanda var olan şey DNA’mız. Biz 
evrenin yaratımındaki bu DNA ile 
yaşıyoruz. Galaksinin şeklinin DNA 
sarmalıyla ne kadar benzeştiğini 
görüyoruz. Küçük bağlamda olan 
şey büyük bağlamda da aynı şekilde 
meydana gelir. 

Savaş alanları insanların fiziksel 
olarak birbirleriyle savaştıkları, 
kavga ettikleri, yaraladıkları, ölüp 

öldürdükleri alanlardır. Dolayısıyla 
o bölgelerde, o alanlarda çok yoğun 
miktarda insan enerjileri vardır. 
Örneğin, ölmekte olan bir askerin 
son düşüncesi “kız arkadaşına gitmek” 
olabilir ama gidemediğini, aslında 
ölmekte olduğunu fark eder. Savaş 
alanlarındaki toprakta sadece yaşam 
enerji kaynağı olan kan yoktur, aynı 
zamanda birbirleriyle bağlantıda olan, 
iletişimde olan birtakım düşünce 
kümeleri de vardır. Dolayısıyla 

oradaki alana bağlı olan bir enerji söz 
konusudur. İnsanlar birçok röportajda 
ve hikayede o savaş alanlarındaki 
enerjinin varlığından bahsediyor. 
Çünkü orada ölen askerlerin hepsi 
son derece canlı ve genç insanlar ve 
üstelik hepsi aynı alanda ölüyor. Daha 
önce dediğim gibi normalde insanlar 
kendilerini ölüme hazırlayabilir ancak 
bu askerler orada yaşamak, hayatta 
kalmak için savaştılar. Bu nedenle bazı 
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ruhlar kolaylıkla gidemezler.
Benim yaşadığım kasabada bir anne 

tatil için gittikleri Kuzey Fransa’da 
henüz küçük bir çocuk olan oğlunun 
yaptığı bir şeyden bahsetti. Orada 
bulundukları bir gün yağmur yağdığı 
için bir müzeye giderler. Müzede, 
Birinci Dünya Savaşını ve savaştaki 
genç askerleri gösteren bir film 
gösterilmektedir. Müzede turistler, 
aileler ve çocuklar vardır. Bu hanımın 
oğlu gözlerini kocaman açarak “Anne 
bak bak, onlar benim arkadaşlarım,” 
demiş. Annenin dediğine göre bu 
oğlu her zaman kabuslar gören ve 
kolay kolay uyuyamayan bir çocukmuş. 
Çünkü çocuğun o zamandan kalan bir 
geçmiş yaşam anısı vardı, bu nedenle 
o üniformaları ve arkadaşlarını 
hatırlıyordu. Bunun oradaki turistler 
ve anne için çok etkileyici olduğunu 
söylemem gerek. Maalesef ki dünyanın 

birçok yerinde hala savaşlarımız var. 
Birinci Dünya Savaşına ait bir 

fotoğrafta yerdeki askerler ölü değil 
yaralılar ve bir hastaneye götürülmeyi 
bekliyorlardı. İngiliz, Alman, Belçikalı 
birbirine karışmış ve acı içinde yatarak 
bekliyorlardı. İşte o süreçte enerjileri 
de birbirine karışıyordu. 

Savaş alanında ilk önce çok 
yoğunlaşmış bir odak var: “Ben 
buradayım ve yaşamalıyım.” Ve savaş 
başladığı zaman da aynı şekilde 
öldürmeye yoğunlaşan bir odak 
var. Ve sonrasında bunu takip eden 
öfke, korku, umutsuzluk var. Bu 
nedenle ölürlerken taşıdıkları duygu 
umutsuzluk, çaresizlik ve üzüntü 
oluyor. Ölümden sonra da öfke 
geliyor. Genelde ölümden sonra 
öfke geliyor, sen benim hayatımı 
aldın diye. Eğer ölüm birdenbire 
olmuyorsa bununla ilgili düşünecek 
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zamanı oluyor. Mesela bir asker kan 
kaybederken orada ölebileceğini bilir 
ve “Gelin bana yardım edin” der, ancak 
o sırada savaş devam ettiği için kimse 
gelip yardım edemez. Buradan bir 
sonuca gider ve der ki “Ben önemli 
değilim, kimse beni umursamıyor, 
kimse beni önemsemiyor, demek ki 
ben önemli değilim,”  kanısına varır. 
İşte bu duyguları ve düşünceleri ölüm 
ötesine taşır ve bu da bir sonraki 
hayatını etkileyebilir. Bir sonraki 
hayatta depresyon, düşük enerji, sıfır 
ya da düşük hırs, sevgi ilişkisinde 
bağlanmaktan korkmak, ailenin 
üzerine gereğinden fazla düşmek, aile 
geç gelince paniklemek, tinitus-kulak 
çınlaması gibi etkiler ortaya çıkabilir. 

 Buna benzer bir durum, 
ağladığında annesi gelmeyen bir bebek 
için de geçerlidir. “Görüyor musunuz 
ben önemli değilim,” kanısına varır. 
Bu durum çocuklarda iki farklı sonuca 
neden olabilir. Ya, ben önemli değilim, 
kimse bana yardım etmiyor deyip 

tamamen içine kapanık olur. Çok 
az enerji ile yoluna devam eder ve 
depresyona girer. Ya da, tam tersi olur. 
“Ben önemli değil miyim, ben şimdi 
onlara göstereceğim,” diyerek çok aktif 
çocuklarda olduğu gibi savaşmaya ve 
tartışmaya eğilimli olurlar. 

Yavaş ölümlerde insanın düşünecek 
vakti olur ama aynı zamanda yorulur 
ve tükenir. Kan kaybı ne kadar yavaş 
olursa o kadar yorulur. Bazı danışanlar 
der ki sanki yerin içine çekildim. Bu 
alan bir orman olabilir ve bu enerjiyi 
hala burada hissedebilirsiniz çünkü 
orası binlerce askerin öldüğü bir 
yerdir. Enerjilerinin, şuurlarının bir 
parçası direk olarak yukarıya çıkabilir 
ama büyük bir yüzdesi orada kalır 
çünkü hareket etmek için yeterli güce 
sahip olamamışlardır. 

(Devam Edecek)

Earth Regresyon Uzmanları Birliği üyelerinden 
Marion Boon’un 24 Nisan 2014 tarihinde Bilyay 
Vakfında verdiği konferanstan özetleyen: 
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TÜRK müziği makamı ile tedavide tek isim olan Yard. Doç. Dr. Rahmi Oruç 
Güvenç, bir rüya ile başlayan müzik serüvenini ve Türk müziği ile terapiyi  
Ruh ve Madde Dergisine anlattı.

Rahmi Bey, on iki yaşında iken bir rüya görür. Rüyasında hiç tanımadığı bir 
kişi ona bir keman verir ve çalmasını ister. Rahmi Bey çalmayı bilmediğini söyler. 
Adam ısrar eder. Bunun üzerine kemanı alır ve çalmaya başlar ve bundan keyif 
alır. Uyandığında rüyasını babasına anlatır ve babası ona bir keman hediye 
eder. Bu şekilde Orta Asya’dan günümüze gelen Türk müziğini canlandıran ve 
bu bölgelerden topladığı ya da atölyesinde yeniden yaptığı unutulmuş yüzlerce 
enstrümana yeniden hayat vereceği müzik yoluna adım atmış olur.

 1948 yılında Kütahya Tavşanlı´da doğan Yard. Doç. Dr. Rahmi Oruç Güvenç,  
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi. Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğinde, Prof. Dr. Ayhan Songar´ın yanında müzikle 
tedavi konusunda klinik psikoloji doktorası yaptı ve bu konuda tek uzman oldu. 
Daha sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Türk Musikisini Araştırma ve Uygulama 
Merkezini kurdu. Ayhan Songar´ın emekli olmasından sonra Cerrahpaşa Tıp 

Makamlardan Gelen Şifa
Türk Müziği ile Terapi

Yasemin Kayan
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Fakültesinden ayrılarak Marmara 
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsünde Türk Musikisini 
Araştırma ve Tanıtma Biriminde 
öğretim üyesi olarak görev aldı ve 
emekli oldu.

 1976’da TÜMATA’yı  (Türk 
Müziğini Araştırma ve Tanıtma Grubu) 
kuran Güvenç tüm çalışmalarını 
halen burada sürdürüyor. Türkiye’nin 
yanı sıra Almanya, İspanya, İsviçre ve 
Avusturya’da da musiki ile şifa dağıtan 
Güvenç, en az 6000 yıllık geçmişi olan 
bu geleneği yetiştirdiği öğrencilerle 
birlikte yaşatıyor.

Yasemin Kayan (YK): Müzik,  
titreşimleri harekete geçirirken nasıl tedavi 
ediyor? Bu titreşimler bedende nasıl 
fonksiyon görüyor?

Rahmi Oruç Güvenç (ROG):  
Bunun birkaç türlü açıklaması var. 
Bunlardan bir tanesi limbik sistem. 
Beyin korteksinden alt beyinciğe 
kadar olan bölümün içinde limbik 
sistem bulunmaktadır. Bu limbik 
sistemin içinde “Papez Devresi’’ 
denilen bir organizasyon var. Bu 
papez devresi, dışardan alınan ses 
uyarılarını duyguyla değiştiren bir 
fonksiyonu vardır. Diğer bütün tedavi 
sistemlerinde ilaç draje veya sıvı olarak 
alındığında kana karışması için 15 -20 
dakika süre geçmesi gerekmektedir 
ama müzikle tedavide öyle değil. 
İşitme sinirleri limbik sistemin içinden 
geçiyor. İşitme kanalı ile alınan bütün 
uyaranlar  endokrin ve merkezi sinir 
sistemini etkiliyor ve anında reaksiyon 
gösteriyor. Onun için müzikle tedavi 
en hızlı etki gösteren tedavilerden 
biridir. Duyduğunuz andan itibaren 
başlıyor etki. Ayrıca ses titreşimleri 
8 cm bedene girebiliyor. Bir de icra 

edilen makamların ses dizilerinin 
enformatif bilgi taşıma özeliği var. 
Bu bilgi taşıma bazı organları ve bazı 
yapıları örneğin kas yapısını etkileyici 
frekanslar üretiyor. Beyin elektrosunda 
ve kalp elektrosunda bunlar tespit 
edilebiliyor.

Ankara Gazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Algoloji yani ağrı bölümünde, 
ağır ağrılı vakalar dahil müzik 
terapisi ile yüzde kırk oranında 
ağrıyı oluşturan stres hormonlarının 
düştüğü görülmüştür. Demek ki stres 
hormonları ölçülebiliyor ve müziğin 
etkisiyle nasıl değişiklik olduğu 
gözlemlenebiliyor.

Ayrıca Amerika’da organların 
olduğu gibi her hücrenin de sesi 
olduğu bulundu ve bunu ölçebiliyorlar. 
Hasta olan hücrelerin sesi feryat 
edici tarza dönüşüyor. İçki içildiği 
zaman da hücreler aynı şekilde feryat 
edici bir özellik gösteriyor. Bunun 
da hastalıkların teşhis ve tedavisinde 
kullanılacağına dair bilgiler var.
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YK: Bu ölçümü nasıl yapıyorlar?
ROG: Hücrelerin sesi özel bir cihazla 

yükseltilerek bu çalışma yapılıyor. 
Plak gibi düşünün. Özel bir temasla 
titreşimleri alıp sese dönüştürebiliyor.

YK: Siz Türk müziği formunu 
kullanıyorsunuz. Bu formun tedavide nasıl 
etkisi olduğunu açıklayabilir misiniz?

ROG: Türk musikisi diye bir zaman 
koridoruna girdiğimiz zaman çok 
eskilere gidiyoruz. Çok önceleri Türk 
dünyasında kullanılan müziğin adı 5 
sesli dediğimiz “pentatonik” müzik 
formudur. Bu nedir? Bir gam içinde 
normalde oktav ile 8 ses, oktavını 
çıkarırsak 7 ses kullanılır. 5 sesli 
müzikte oktavı ile 6 ses, oktavını 
çıkarırsak bir gam içinde 5 sesin 
kullanıldığı bir sistem. Bu müziği 
günümüzde anlamak için Çin, 
Japon, Keltik, Eskimo ve  bazı Afrika 
müziklerine bakabiliriz.

Türkler bu 5 sesli müziği Şamanlar 

döneminde kullanmışlardır. Gerçi 
Türkler  “Şaman” kelimesi yerine 
“Baksı” ya da  “Kam” kelimesini 
kullanmışlardır. Uygur Türkleri ise  
“Pinhor” derler.

 Bu 5 sesli müzik formu arama ya 
da çalışma sonucu ortaya çıkmamıştır. 
Yukarısının bir hediyesidir.  Sonra bu 
müziğin etkileri araştırılmış. Mesela 
transa geçirici bir etkisi var. Ben 
1976 yılında Londra’ya  gittiğimde,  
Nordoff  Robins Müzik Enstitüsünde 
özellikle pentatonik müzik ve otistik 
çocuklar üzerlerindeki etkisi üzerine 
çalışıyorlardı. Pentatonik müziğin 
otistik çocuklarda kendine güven ve 
kararlılık duygusu oluşturduğunu 
bulmuşlardı. Sonra ben araştırmalar 
yaptım. Pentatonik müziğin beyinde 
Alfa ve Beta ritimlerini artırdığını 
gördüm. Bu da trans göstergesidir. 
Trans göstergesi olunca ne oluyor? 
Beyinde daha önce kullanılmayan 
bazı merkezler kullanılır hale geliyor.  
Pentatonik müziğin böyle bir etkisi var.
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Şimdi bu müzik devam ederken 
aşağı yukarı yıl 1000 önce yine Orta 
Asya’da Horasan Bölgesi dediğimiz 
bugünkü İran, Türkmenistan, 
Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan 
bölgelerinde makam müziği oluşmaya 
başlamış. Makam müziği de tabiatta 
var ama sonradan keşfedilen bir müzik 
türüdür. Burada, Batı’da bilinen 
bir tam ses DO ve RE gibi, Türk 
müziğinde 9 koma olarak algılanıyor 
ve 9 komalık bu hassas ölçü sebebiyle 
de Batı’da bilinen majör ve minör 
gamlarına karşı Türk Müziğinde 500’e 
yakın makam teşekkül etmiş. Bu 9 
koma sebebiyle ve 1000 yıldan beri 
gelen literatürün ışığı altında Farabi 
ve İbn-i Sina başta olmak üzere Ebu 
Bekir Razi, Hasan Şuuri, Hekimbaşı 
Gevrekzade Hafız Hasan Efendi 
çalışmalar yapmıştır. Biz anlıyoruz 
ki, bu 500 makamdan 40 tanesinin 
adını biliyoruz. Fakat bunların içinde 
de biz şimdiye kadar 15-16 tanesinin 
üzerinde çalışabildik, 20-25 makamın 

üzerinde de çalışmaktayız. Çünkü bu 
çok uzun laboratuvar çalışması isteyen 
bir faaliyet. 460 makama ise daha hiç 
dokunulmamış. 

Bu kadar büyük hazine varken hala 
konservatuvarlar uykuda, tıp fakülteleri 
uykuda. Sağlık Bakanlığı bünyesinde 
“Alternatif Tıp Genel Müdürlüğü” 
kuruldu. Müzik terapinin orda yeri var. 
Ben de orada koordinatör olarak görev 
yapıyorum. Türkiye’de bunun gelişmesi 
yolunda bir takım çalışmalar var. Ama 
kaplumbağa hızında çok yavaş ilerliyor. 
Batı’da örneği yok. Halkın hazır alma 
şansı yok ama örneklerini Batı’da biz 
yetiştiriyoruz; Türkiye dahil olmak 
üzere İspanya, İsviçre, Avusturya ve 
Almanya’da. Bu öğrenciler şimdi çok 
rahatlıkla kliniklerde ve üniversitelerde 
terapi uyguluyorlar.

Üsküdar Üniversitesinden davet 
geldi. Orada Sağlık Bilimleri içinde 
Ergoterapi (Hastanın iyileşmesi için 
yöntem oluşturmak, hareket terapisi) 
bölümü kuruldu. Bunun içinde de 
Müzik Terapi var.

YK: Hangi makamların hangi 
hastalıklara iyi geldiğini nasıl biliyoruz?

ROG: Bundan 1000 yıl önceki 
literatürde ne dereceye kadar doğru 
olup olmadığını bilmiyorum. Bu çok 
ciddi araştırmaya ihtiyacı olan bir 
konudur. Maalesef bu konuda ilmi 
araştırmalar çok azdır. Tek bizim 
yaptığımız çalışmalar var ortada. Fakat 
yurt dışında bizim yetiştirdiğimiz 
arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar 
var ortada. Örneğin, Avusturya’da 
Meidling Klinikte, komadaki hastalara 
uygun Türk Musikisi makamları 
dinletildiği zaman bazı hastaların 
komadan çıktığı görülmüş. Ondan 
sonra kanserli hastalarda immün 
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reaksiyonların arttığı görülmüş. Kalp 
hücrelerinde, kalp kaslarında daha 
güçlendiği tespit edilmiş. Uzun mesai 
harcanması sonucu bugünkü neticelere 
ulaşılmıştır .

YK: Şifa amacıyla yapılan müzikte 
söz olmalı mı olmamalı mı? Sözlü 
müzik insanların imajlarını etkileyebilir 
mi? Şifa amacıyla müzik CD’den ya da 
başka bir araçtan dinlenebilir mi?

ROG: Bizim yaptığımız çalışmalarda 
söz yok, sadece enstrüman ve ritmik 
emprovize var. Bu ritim de kalp 
ritmine uygun 6/8’liğe başka bir 
yorumlama tarzında. Kalp ritmi su sesi 
ile kombine ediliyor. Bunun üzerine 
ritmik makamla emprovizesi yapılıyor. 
Bu bizim yıllardır edindiğimiz 
çalışmalar sonucu oluşturduğumuz 
bir yöntemdir. Ama eskiden de 
benzeri şeyler ve şifahanelerde bu 
makamlar  hangi enstrümanlarla 
kullanılıyor biliniyordu  repertuvar 
bilinmiyordu. Ne icra edildi bilinmiyor. 
Biz bu çalışmalarla bunlara ait doneler 
hazırladık ve tecrübelerimizle bunların 
doğru olduğunu gördük. Bunları da 
uygulamaya devam ediyoruz.  Aktif 
Müzik terapide kullandığımız şekilde 
söz müzik var o ayrı.

YK: Aktif ve Pasif Müzik Terapi nedir?
ROG: Pasif diğer adı Reseptif Müzik 

Terapi diyoruz. Burada seansa katılacak 
olanların hasta olma mecburiyeti yok. 
Sağlıklı insanlar da daha iyi olmak 
için katılabiliyorlar. Pasif vaziyette 
oturuyorlar ve gevşeyerek verilen 
telkinleri tutarak o atmosferi yaşamaya 
çalışıyorlar. Orada uygun makam 
seçilip, o makamla bu ritmik emprovize 
yapılarak farklı enstrümanlar 
kullanıyoruz. Onun gerekçesi de şu; 

diyelim ki burada 40 kişi var. Bu 40 
kişiden 30 tanesi neyi sevmiyor. Şimdi 
biz 30 dakika ney dinletirsek ona 
işkence yapmış oluruz, tedavi değil. 
Diğeri ud sevmiyor öteki rebbab vs. 
Dolayısıyla  bu enstrümanların farklı 
bir rengi, farklı bir tınısı, farklı bir 
etkisi var. Bunlardan yararlanmak 
durumundayız. Pasif (Reseptif) Müzik 
Terapi bu.

Aktif Müzik Terapinin ise iki 
bölümü var: Biri Baksı Dansı dediğimiz 
dans. Bu dansı biz 30-35 sene önce 
Kazak Türkü bir kadından öğrendik. 
Onun da ailesinde varmış zaten 
Baksılık. Fakat bir gün trans haline 
girip ayıldığı zaman kendisinin de 
Baksı olduğunu görmüş. O zamandan 
beri bunu kullanıyor. Bu dans Kazak, 
Kırgız ve Altay Türklerinin kullandığı, 
dünyanın yaşayan en eski ve tek örneği 
olarak bilinen bir dans.

YK: Karacorga dansını kastediyorsunuz. 
Bize bu dansı anlatır mısınız?

ROG: Müzik ve hareketi 
birleştiren binlerce yıllık bir dans 
türüdür. Müzikle tedavinin en eski 
örneklerinden birisidir. Corgalamak 
atın dörtnala yürüşünden önceki tırıs 
haldeki yürüyüşüdür. Corgalamak 
buradan geliyor. Atın yürüyüşü taklit 
edilerek vücuttaki enerji yükseltiliyor 
ve ata ruhu ile bağlantı kurulmaya 
çalışılıyor. Çünkü buradaki at figürü 
ata ruhunu temsil etmektedir. Ata 
ruhu ile bağlantı kurulduğu zaman 
da ondan alınan bilgiler hastaya 
uygulanıyor. Ayrıca gerek bu Baksı 
dansında gerek.  Sufi danslarında, 
semalarda edindiğimiz bilgiler ve 
tecrübeler neticesinde oluşturduğumuz 
Aktif Müzik Terapi seansımız var. 
Yaklaşık 20-30 dakika sürer. Nörolojik, 



A R A L I K  2 0 1 4  •  2 1

psikolojik açıklaması olan bir 
çalışmadır. Bu da vücuttaki enerji 
seviyesini ve duyguyu değiştirme yolu 
ile olur.

Bu ritüel iki yönde incelenebilir. 
Bir tanesi; yer kontağı ile başlayan 
hareketler kollarda çapraz hareketler 
tarzında devam eder. Bu çapraz 
hareketle atın yürüyüşü taklit edilir. 
Bu çapraz hareketlerin fizyolojik 
etkisi vardır ve beyinde iki yarı küre 
arasındaki ilişkileri artırır. O yüzden 
otistik, spastik ve hiperaktif çocuklarda 
çok etkili olabiliyor. Çünkü onlarda 
bu koordinasyon eksikliği var. Beyin-
sinir arası kopukluğu gideriyor. Sonra 
kol hareketlerinde enerji yükselmeye 
başlar sonra omuzlara geçer. 
Omuzlardaki enerji yükselir sonra başa 
gelir. Baştaki enerji yükselir. Sonunda 
bütün vücut dansı yapmaya başladığı 
zaman artık var olanla birleşilir. Bütün 
mevcut olanlar tevhid anlayışı içinde 
birleşme söz konusu olur. Var olan ve 
kendisi, bildiği ve bilmediği her şey 
bir olmuş ve orada trans halindedir. 
Trans halinde elde edilen bilgi hastaya 
uygulanır.

İkinci bakış açısı; bu Karacorga adı 
altında Baksın, ata ruhuna yönelmesi 
ile oluşan bir ritüeldir. Burada ata 
ruhu esastır. Burada at, ata ruhunu 
sembolize eder ve hareketlerle ata 
ruhuna yönelinir. Ata ruhundan 
edinilen bilgi hastaya uygulanır 
bu da işin spritüel tarafı. 
Baksı ritüeli yönetir ve 
sezgi ile aldığı bilgiyi 
hastaya uygular.

Bu ritüel Eski 
Türklerde tedavi 
metodu olarak 
kullanılıyordu. 
Hem spritüel, 

hem fiziki, hem tıbbi açıklaması vardır. 
Bu yüzden bu güne kadar büyük bir 
lütuf olarak günümüze kadar gelmiş 
bir gelenektir.                         

 YK :  Verdiğiniz bilgilerden dolayı 
teşekkür ederiz.                                    r               
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İNSAN-varlık-ruh üçlemesinde bizim için 
en yeni terim “varlık”tır.  İ lâhî Nizam ve 
Kâinat kitabında da bu konuya önemle 

yer verilmiştir. Varlığın ilk oluşum anından 
gelişimine ve içeriğine kadar çok fazla detay 
verilmiş ve bizlerden yalnızca bu parçaların 
birleştirilmesi beklenmiştir. Şimdi varlığın şuur 
alanları arasındaki ilişkiyi ve bu şuur alanlarının 
yapısını inceleyelim.

Asıl olarak varlık fonksiyonları bakımından 
iki ana dala ayrılır. Ancak bu ayrımı sanki 
katmanlar gibi değil de iç içe geçmiş vazife 
alanları gibi imajine etmekte fayda vardır çünkü 
biliyoruz ki kainatta tedrici bir geçiş vardır. Yani 
sınırlarla belirlenmiş ani geçişler değil de geçiş 
kademe kademedir. Buna en güzel örnekler 
atmosferin katmanları veya mevsimlerin geçişidir. 
Hiçbir zaman kıştan yaza bir anda takvimdeki 
mevsimler gibi geçilmez arada bir ilkbahar vardır 
ki ilkbaharın kendi içinde bile birçok gidişler 
gelişler ve fakat yavaş yavaş ısınmalar fark edilir. 
Doğa da bu tedriç yasası sayesinde değişime 
kolayca ayak uydurur. Varlıkta da şuur alanları 
arsında çizgi ile ayırabileceğimiz bir geçiş yoktur. 
İhtiyaca göre vazife alanları fonksiyonlarına 
göre aktivite gösterirler. Bu fonksiyon alanları 

ana başlıklarda aşağıdaki gibi 
özetlenebilir:

Varılığın Şuur Alanı: Oran olarak 
varlığın fonksiyon açısından 7/8’ i 
şuur dediğimiz alana bağlıdır. Bu 
şuur alanı da doğrudan doğruya 
insan beyninde şuur merkezi 
dediğimiz merkeze bağlıdır. Bu 
merkezden de tüm tesirler tali 
istasyonlara dağılırlar. Bu dağılmanın 
nasıl olacağı tesirin kendi içindeki 
bilgide ve şuur merkezinin bilgisi 
dahilindedir. Beyinde tam rakam 
olmamakla birlikte 90-100 merkez 
vardır. Ve bunun altında 900-1000 
kadar tali merkez vardır. Tesirlerin 
aktarımı bu kanallar üzerinden 

Varlık 
ve Şuur 
Alanları
Bilgehan Meral
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gerçekleşmektedir. Varlık ruhsal 
ihtiyaçları 
doğrultusunda 
insan biyolojisini 
bu kanallardan 
idare etmektedir. 
Bu tesirlerin 
aktarımında 
sinir ağları gibi 
biyolojik geçiş 
yolları oluştuğu 
gibi dikkat 
edilmesi gereklidir 
ki insanın en 
kaba enerji  
bedeni olan 
biomanyetik alanı 
ve aurasından 
başlayarak çok daha süptil katmanlara 
kadar ince tesirlerin geçişlerini 
sağlayan enerji istasyonları oluşmuştur. 
Kadim uygarlıklarda ve okült bilgilerde 
buna şakralar denmiş ve her birine 
izafi bazı vazifeler yüklenmiştir.  
Şakralarında beden üzerinde 7 adet 
olması dikkate şayandır. 

Ayrıca bu şuur alanı, yalnızca uyanık 
iken yaşamış olduğumuz anıları, 
travmaları, sevinçleri ve anlamlı, 
anlamsız tüm olayları gün içerisinde 
kendinde depolar, ta ki uyku anına 
kadar. Kişi uyuduğunda uykunun 
çeşitli bölümlerinde bu imajinatif 
duygu ve yaşanmışlık birikimi şuur 
dışına itilir. Bu prosedür her uykuda 
devam eder. Aslında uyku şuur ve 
şuur merkezimizin üzerindeki tüm 
stresi şuur dışına itmek için en önemli 
devredir. Ondandır ki çok yüksek 
travmalar yaşamış,  yüksek stres 
yaşamış kişilerin olay sonrasında çok 
yorgun oldukları ve uyumak istedikleri 
gözlenir. Demek ki pek önem 
göstermediğimiz yalnızca yorulan 

kaslarımızın dinlenme zamanı olarak 
gördüğümüz 
uyku periyodu 
aslında günlük 
tüm birikimlerin 
başka bir depoya 
aktarılması 
içinde işe yarar. 
Bu yüzdendir ki 
uyku esnasında 
kişiye dışarıdan 
harici bir ses, 
ışık, koku, 
hareket, 
dokunma 
olmamalıdır. Bu 
uyaranlar beli 
bir seviyenin 

üstüne çıkarsa sağlıklı bir sentez 
ve şuur dışına öteleme çalışması 
yapılamaz. Bazı sabahlar kalktığımızda 
da tam dinlenmemiş veya uykumuzu 
tam alamamış gibi hissetmemize sebep 
olan olayların başında da bu durum 
gelir.   

Varlığın Şuur Ötesi Alanı: Oran 
olarak varlığın fonksiyonu açısından 
1/8’ i şuur ötesi dediğimiz alana 
bağlıdır. Şuur ötesi fonksiyonları 
açısından varlığın kainatla ilgili tüm 
enformasyonunun alınıp verildiği, 
tesirlerin aktarıldığı, yaşanmışlıkların 
sentez bilgilerinin aktarılıp depo 
edildiği, her yaşama ait bilgilerin an 
ve an kaydedildiği, diğer varlıklarla 
temasın sağlandığı, varlık ile ruh 
arasındaki tesir alış verişinin sağlandığı 
yani varlığın dışarıya, kendi kullandığı 
şuura ve ruha açılan kapısıdır. 

İçeriğine toplu bir şekilde baktıktan 
sonra şimdi birazda üstlendiği vazifeler 
ışığında varlığın şuur ötesi yapısındaki 
fonksiyon farklılıklarını inceleyelim. 
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Şuur ötesinin 3 ayrı fonksiyona sahip 
vazife alanları vardır:

1. Şuur Dışı: Şuur dışı alanı hem 
bir depo alanı hem de bir iletişim 
organizasyonudur. Bu iletişim de 
iki bölüme ayrılır. Bunlar şuur ötesi 
içerisindeki iletişim ve ayrıca varlığın 
idaresinde bulunan şuur merkezi ile 
şuur ötesi arasındaki iletişimdir.

Şimdi öncelikle şuur dışının depo 
alanı olması özelliğini ele alalım. 
Yukarıda da konusu geçtiği gibi gün 
sonunda kişinin uykuya dalması ile 
beraber önemli bir mekanizma devreye 
girer. Bu mekanizma varlığın şuur 
alanında depolamış olduğu günlük 
enformasyonları bir bir hiç atlamadan 
ve iptal etmeden şuur ötesindeki 
şuur dışı alanına iter. Bu prosedür 
her gece tekrarlanır; ta ki kişi 
ölene dek. Kişi öldüğünde 
de şuur dışında depolamış 
olduğu tüm enformasyonu 
spatyom dediğimiz öte alem 
de kainatsal doğrularla 
sentezler ve kazanımlar 
olarak iyi yada kötü ve 
hatta acı yada tatlı hatıralar 
olduğuna bakmaksızın şuur 
altına yerleştirir. Önemli 
olan madde üzerindeki 
uygulamalardır.

İşte spatyomda şuur 
altına yapılan aktarmalar 
esnasında doğrular ve yanlışlar 
daha da ortaya çıkarlar. Ve 
bu yaşanmışlıkların doğruları 
ve yanlışlarının bir ilke haline 
getirilmesi ihtiyacı ile varlık tekrar 
doğumla ilgili planlar yapmaya ve 
irade beyanında bulunmaya başlar. 
Elbette ki bu işlemlerin hepsi yardımcı 
planların ve yardımcı ruh varlıklarının 
bilgi ve görgüleri sayesinde yol 

göstermeleri eşliğinde yapılmaktadır. 
Bu prosedür tek tek her insan için 
defalarca tekrarlanır. Ve varlık bu 
sayede bilgi ve görgüsünü doğumdan 
doğuma arttırır.

Şimdi de varlığın şuur ile şuur 
ötesi arasındaki iletişimi 
inceleyelim. Varlığın 
insan ile olan 
tesir alış 
verişini 
şuur 
ve 



şuur merkezi üzerinden yaptığını 
yukarıda belirtmiştik. İşte ancak o 
hayat içindeki enformasyonların 
depolanması şuur dışının vazifesi 
olduğu için  her uyku periyodunda 
şuurdan şuur dışına geçişi yine şuurdışı 

üstlenir. Hayat içerisinde 
ihtiyaç duyulan bu 

enformasyonlar 
istendiği 

taktirde 
şuurdışı 

tarafından şuur alanına servis edilir. 
Kısacası varlığın şuuru ile şuur ötesi 
arasındaki enformasyon geçişini 
şuurdışı sağlar. 

Şuur ötesi içerisindeki fonksiyonlar 
arası iletişim ise şöyle olmaktadır. Her 
iki fonksiyon arasındaki iletişim kendi 
aralarında doğrudan olmaktadır. Her 
ölüm vakası ile varlık şuurdışında 
depoladığı tüm enformasyonları daha 
önceki hayatlarından elde ettiği kıyas 
bilgisi yardımıyla sentezler ve yeni kıyas 
bilgileri oluşturur. Oluşan sentezler ise 
şuuraltına işlenir. Şuuraltına şuurdışı 
kanalı ile ulaşılabilinir.  Bu kıyas bilgisi 
ile yeni sentezler ise vicdan muhasebesi 
ile yapılır. Bu vicdan kudreti varlığın 
kendi kazanımı olup hem uyku 

esnasında günlük yaşanmışlıkların 
bir sentezi olarak şuur dışına 
aktarılması vazifesini yapar hem de 
kişi öldükten sonra son hayatının 
birikmiş olan şuur dışındaki 
kazanımları sentezleyerek şuur 
altına işler. Elbette ki burada 
defalarca belirtmeliyiz ki tüm 
bu işlemler görüp gözetici 
vazifeli varlıkların ve yardımcı 
kadroların dışında meydana 
gelmezler. 

Şuur Altı: Burası varlığın 
tüm kainat boyunca biriktirmiş 
olduğu külliyatın, öz bilginin 

deposudur. Ancak şu noktaya 
dikkat etmeliyiz. Şuuraltı 

dediğimizde sanki varlığın 
kainat üzerinde yalnızca insan 

olarak enkarne olmaya başladığı 
andan itibaren oluşturduğu 

sentez bilgiler gibi algılanmaktadır. 
Ancak bu böyle değildir. Varlığın 
ilk hidrojen atomu parçacığına 
bağlandığı ve onu elektronu ile 
bir arada tutmayı başardığı andan, 
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moleküllerin organizasyonlarına 
oradan basit canlıların ve bitkilerin 
organizasyonuna ve enkarnasyonuna 
oradan hayvanların erkarnasyonuna, 
oradan da insan enkarnasyonuna kadar 
elde etmiş olduğu tüm sentez bilgiler 
bu şuur altında depolanmaktadır. 
Tüm toplamış olduğu bilgiler orada 
mahfuzdur. Aynı Kuran-ı Kerim 
de bahsi geçen kıyamda herkesin 
önüne asılacak olan levhi mahfuzdur. 
Elbette ki burada “önüne asılacak 
olması” teriminin Kuran-ı Kerim’in 
kendi anlatışındaki sembolizminden  
kaynaklandığını belirtmemiz 
gerekmektedir.

Şuuraltı doğrudan ne şuur ile ne de 
dışarıdan gelen bir tesir ile bağlantı 
halinde değildir.

3. Şuur Üstü: Şuur üstü esas 
itibariyle varlığın dışarıya açılan 
penceresidir. Varlığın ruhundan 

gelen tesirler şuur üstü kanalı ile 
varlığa geçiş yapar ve buradan şuura 
veya şuur ötesine geçiş yapar. Aynı 
şekilde varlığın toplamış olduğu 
enformasyonlar ile ilgili ruhun ihtiyaç 
duyduğu tesirler yine şuur üstü kanalı 
ile yukarı çıkar. Yalnızca ait olduğu 
ruh ile değil diğer tüm kainatla ve ruh 
varlıkları ile ilişkiyi varlık şuur üstü 
kanalı ile yapar. 

Şimdi bir varlığın ait olduğu ruhuna 
ve diğer varlıklara şuur üstünden 
her an için bağlantıda olduğunu 
imajine edecek olur isek ve bu bir 
varlığın bağlantılarını tüm varlıklar 
arasında oluştuğunu düşünür isek, 
her bir atom ile her insanın ve her 
hayvanın ve her çiçeğin ve her taşın 
ve her bitkinin birbirleri arasında 
nasıl bir enformasyon akışı olduğunu 
fark ederiz. Bu süper dolanıklıktır. 
Yani kainat en küçük atomlarından 

nebülözlerine 
ve alemlerine 
kadar aslında bir 
biriyle dolanık 
bir durumdadır. 
Quantum 
teoremlerinde 
buna “dolanıklık 
(entanglement) 
teoremi” denir. 
Yani enformasyon 
alışverişi 
durmaksızın 
devam etmektedir. 
O yüzden 
denmemiş midir 
ki, “İsteyin 
verilecektir, 
istediniz verildi”. r 
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 BİLYAY VAKFI, 
MTİA DERNEĞİ VE

RUH VE MADDE YAYINLARI 
FACEBOOK’TA!

Değerli Okurlarımız,
Bugüne kadar BİLYAY Vakfı ve MTİA Derneği olarak, merkezimizdeki 

konferanslar, Bilyay Akademi seminerleri, diğer özel çalışmalarla sizlere 
ulaşıp Ruh ve Madde Dergisi ve yayınladığımız kitaplar aracılığıyla sizlerle 
hep iletişim içinde olduk. 

Artık günümüz etkili iletişim araçlarından interneti ve sosyal paylaşım 
sitelerini kullanarak da bize ulaşıp duyuru, etkinlik ve taze haberlerimizi 
takip edebileceksiniz. 

Böylece, sizlerle var olan iletişimimizi daha yakın ve sürekli bir hale 
getirip dilek, öneri ve beklentilerinizi öğrenme şansımız olacak.

Dilerseniz internetteki facebook gruplarımızı
BİLYAY VAKFI ve MTİA DERNEĞİ
http://www.facebook.com/groups/bilyay/
THE DIVINE ORDER AND THE UNIVERSE
https://www.facebook.com/pages/The-Divine-Order-and-
the-Universe/290702101086360
RUH VE MADDE KİTAP KULÜBÜ
http://www.facebook.com/groups/205985712775099/
adreslerinden ziyaret edebilir, ÜYE olabilirsiniz.

Bu gruplarda periyodik olarak anketlerimiz, ödüllü sorularımız ve bazı 
sürprizlerimiz de olacak. Katılımızı bekliyor, ilginize teşekkürler ediyoruz.



Dikkat!!!
Kendimize Sırılsıklam Aşığız... 

Sonay Sunucu
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EVET, UYARIYORUM, 
kendimizle çok derin bir 
aşk yaşıyoruz. Nereden mi 

biliyorum? Bütün gücenmelerimizin, 
bütün kırgınlıklarımızın, bütün 
affedemeyişlerimizin yani bütün 
negatif tepkilerimizin altında bu aşk 
yatıyor da ondan. 

Efendim! Duyamadım, siz hiç 
küsmez, kızmaz, öfkelenmez misiniz? 
Haydi, lütfen kandırmayalım kendimizi 
ve daha fazla geciktirmeyelim 
“Öz”ümüzün gelişmesini. Unutmayın 
ki, bunu ısrarla inkar edip, 
varlığımızın en dip, en ücra köşelerine 
de saklasak, varlığımız bize kıs kıs 
gülüyor olacak. Çünkü o biliyor bizi 
nasıl köşeye sıkıştıracağını ve sıkı sıkı 
sakladığımızdan emin olduğumuz, 
“kendimize olan sevgimizi” nasıl 
ayan beyan ortaya çıkaracağını. İyisi 
mi gelin hep beraber, mutlu mesut 
vazgeçelim ve paşa paşa kabul edelim 
bu yasak aşkı. 

Her kızdığımızda, her negatif tepki 
verdiğimizde bir dönüp bakalım, 
sevgili “ben”e neler oluyor. Gurdjieff 
üzerine basa basa, tekrar tekrar 
vurgular biliyorsunuz, kendimizi, 
gözlemleyen ve gözlemlenen “ben” 
olarak ayırmanın önemini. O 
sebeple diyorum ki, bir dinleyelim 
ama samimiyetle dinleyelim lütfen, 
kendini kandırmadan, kendine 
yalan söylemeden, sansürlemeden, 
neler anlatıyor, “gözlemleyen ben”. 
O, çok dürüst ve açık sözlüdür bu 
konuda, tıpkı İbranilere Mektup’ta 
(4:12-13) yazıldığı gibi; “Tanrı’nın 
sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı her 
kılıçtan keskindir. Canla ruhu, ilikle 
eklemleri birbirinden ayıracak kadar 
derinlere işler; yüreğin düşüncelerini 
ve amaçlarını yargılar. Tanrı’nın 

görmediği hiçbir yaratık yoktur. 
Kendisine hesap vereceğimiz bir 
Tanrı’nın gözleri önünde her şey 
çıplak ve açıktır.” (Mourice Nicoll-
Yorumlar 2. Cilt) 

Bu, bir yasak aşk ne yazık ki. 
Bir devrin sonuna yaklaştığımız 
bu dünya gezegenini terk etmeye 
hazırlandığımız bu çok önemli dönem 
içerisinde, vazgeçmemiz gereken 
en önemli konu diye düşünüyorum. 
Çünkü çok net bir şekilde söylenebilir 
ki, tüm negatif tepkilerin ve bu 
negatif tepkilere karşılık aldığımız 
negatif tepkilerin ve bunun etrafımıza 
yayılmasıyla, halka halka dağılan 
negatif tepkilerin kökeninde yatan 
ana neden budur. Çünkü biz 
kendimizi çok seviyoruz, ölesiye, her 
ne pahasına olursa olsun koruyacak 
kadar, zaman zaman sevmiyormuşuz 
gibi görünsek bile. Ne olur bazen 
de haksız olduğumuzu kabul etsek, 
hata yapmış olabileceğimizin farkına 
varsak, ne kaybederiz? En azından 
ölmeyiz diye düşünüyorum. Ama, 
bana göre, spiritüel anlamda, tekamül 
anlamında, varlıksal seviyede çok ama 
çok şey kazanırız. Bu gerçek kazancın 
değeri ise, bu limitli dünya ölçüleriyle 
kıyaslanamayacak kadar büyük oysa ki. 

Gurdjieff’in de dediği gibi, Gurur ve 
Kibir devlerinin başı çektiği Kendini 
Sevme, Kendine Tapma sevdasından 
vazgeçmek, bizdeki “putları” kırmak 
gerekiyor, bunun da başka yolu 
yok gibi. Bazen ciddi anlamda yol 
aldığımızı ve artık bizi bir şeylerin 
sallayamayacağını düşünebiliriz ancak 
tekrar tekrar, defalarca dönüp kontrol 
etmek, o çılgın sevgili hala orada ve 
aktif mi, işleri karıştırıyor mu diye 
bakmak, bizlere gerçekten çok daha 
hızlı yol aldırabilir. 
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Negatif duyguları ve dolayısıyla 
Kendine Tapmayı, üç inceleme çizgisi 
ile inceleyebilirsiniz diyor Gurdjieff; 

* Bunları kendinde incelemek,
* Sizle temas halinde olanlarda 

incelemek, 
* Bunların dünya üzerindeki etkisini 

incelemek.

Bunu yapmadığımız sürece ve 
Kendimize Tapmaya devam ettikçe, 
lütfen başımıza gelenlerden dolayı 
şikayet etmeyelim. İnsanlığın 
içinde bulunduğu durumdan, 
Dünya’nın içinde bulunduğu 
durumdan dolayı rahatsızlık 
duymayalım çünkü yaptıklarımızın 
dışında, düşündüklerimizden ve 
niyetlerimizden de sorumluyuz. 
Gölge taraflarımızı reddederek, 
görmezlikten gelerek, onları yok 
ettiğimizi mi sanıyoruz? Hayır, sadece 
bunları başkalarına yansıtıp, sonra 
da o yansıttığımız bize ait değilmiş 
gibi yine başkalarını suçluyoruz. Ne 
kadar trajikomik değil mi? İşte içinde 
bulunduğumuz durum bu, kabul etsek 
de etmesek de. 

Tüm bunlara, şöyle bir savunma 
geliştirebiliriz, “Ben, kendini seven bir 

insan değilim. Tam tersi, neredeyse 
pas pas gibiyim.” Bu böyle görünse 
bile, yine de ısrarla söylüyorum ki, biz 

kendimizi daha 
da derinden 
seviyoruz sadece 
farkındalığımızda 
değil, çok daha 
derinde. Eğer 
çok dikkatli 
bir kendini 
gözlemleme 
yaparsak, 
bunu çok net 
görebileceğiz ve 
üstelik bu sadece 
bizim yaptığımız 
bir şey de değil. 
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Tüm insanlık ailesi olarak bilmeden 
ama ısrarla, hep beraber, yaptığımız, 
yaşadığımız budur. 

Aslında yapmamız gereken 
şey çok basit, dikkatlice kendini 
gözlemleyip, bunu tespit etmek ve 
kabul etmek, hepsi bu. Gücünün 
yavaş yavaş azaldığını ve bizi giderek 
özgür bıraktığını göreceğiz. Sadece 
gözlemleyen “ben”e güvenip, onun 
tespitlerini kabul etmemiz gerekiyor.  

Çünkü artık devre sonu yaklaşıyor, 
çünkü her birimizin varlığına ait o 
müthiş enerjileri, kaçınılmaz olarak 
daha yapıcı kullanmamız gereken bir 
dönem içindeyiz. Sadece bilmenin 
yetmediği bir dönem bu. Samimi 
bir şekilde, bu uygulamaları hayata 

yansıtmaktan geçiyor tekamül yolu. 
Mourice Nicoll’un Yorumlar’ında 
geçen, Pavlus’un içinde bulunduğumuz 
günleri hatırlatır şu öngörüsü de çok 
anlamlı; “Kendilerini sevenler…  her 
zaman öğrenen ama gerçeğin bilgisine 
bir türlü ulaşamayanlar olacaktır.” 

Tespit, kabul, huzur ve sağlam 
sağlam yola devam. Çünkü bizler 
amaç değil, varlıklarımızın amaçlarını 
yerine getirme vazifeleri olan araçlarız. 
Daha büyük anlamlar yüklemeden 
bu Dünya bedenlerine, saf, katıksız, 
hiçbir kelimeyle anlatılamayacak, 
tarif edilemeyecek, gerçek varlığa ait 
sevgiyle, gerçekten de sağlam sağlam 
yola devam…                                r
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Geçmiş  Yaş am Uygulamasının 
Beş  Ekolü

Hans TenDam

Bu alandaki uzmanlar 
bunu beş  farklı ş ekilde ele 
almaktadırlar:

1- Gerçekten bir travmayı yeniden 
yaşamak gereksizdir. İnsanların 
yalnızca neler olduğunu bilmeleri 
gerekir. Hatırlayamazlarsa üst 
benliğe sorarız, bir rehberle 
söyleşiriz veya bir başka biri bunu 
onlar adına görebilir. Kazanılan 
bilgi çoğu kez dinsel bir tarzda 
kullanılır: ihtar, dua, kendimizi 
ve başkalarını bağışlamak vb. 
2- Yeniden travmayı yaşamak 
zorundadırlar ama tam olarak 
değil. Yalnızca neler olduğunu 
anlamak zorundadırlar. Yeniden 
yaşama talihsizlik eseri güçleşir 
veya acı verici olursa onları 
oradan çıkartır ve her ş eyi, 
darbenin etkisini hissetmek 
zorunda kalmaksızın, belirli bir 
mesafeden yeniden oynatmalarını 
sağ larız. Amerikalı bir 
hanımefendinin ş öyle dediğ ini 
iş itmiş tim: “Travmayı yeniden yaş ama yeniden travma geçirmekten ibarettir.” 
3- Tam olarak travmayı yeniden yaş ama kendi baş ına ş ifa vericidir. 
4- Tam olarak travmayı yeniden yaş ama, yalnızca ilk adımdır. Travmatik olay, 
sakince yeniden yaş anana dek tekrarlamalar gereklidir. 
5- Tam olarak travmayı  yeniden yaş ama gereklidir ama ancak yeni anlayış  
tam özgürleş meyi getirebilir. İ lk baş taki deneyim yüklü kalabilir ama yeni bir 
ış ık altında görünür. İ nsanlar artık yük taş ımazlar. Takılmış   oldukları yerden 
kurtulurlar. 
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Birinci düş ünüş  gerçek geçmiş  
yaş am uygulaması değ il de, 
insanlara bugün neden çok mutlu 
olmadıklarını açıklayacak ş ekilde, 
geçmiş  yaş amlarında yapmış  veya 
deneyimlemiş  olduklarını anlatmakla 
ilgili psiş ik danış manlıktır. Verilen 
danış manlık Reiki, aura ş ifası veya 
ş akra ş ifası gibi psiş ik bir tedavi ile 
tamamlanabilir. Kendileri üstünde 
çalış amayan (otistikler, psikozlular, 
zeka geriliğ i olanlar ve küçük çocuklar 
gibi) kiş iler için bir nimettir. Çalış mak 
istemeyen (profesyonel hastalar ve 
profesyonel tüketiciler gibi) insanlar 
için bir kaçış tır. Çalış mak isteyen 
ve çalış abilen insanlar için ise bir 
gecikme ve de bir engeldir çünkü 
daha sonraki seanslara açık bir 
zihinle giremezler. Franklin Loehr’in 
(Psychography: 42) ş u sözlerine 
katılıyorum:

Klinisyenin kendisi danış anlarının 
regresyon uygulamasını kendi psiş ik 
geliş imi için kullanmamalı. Tekrarlıyorum, 
KULLANMAMALIdır. Danış anın geçmiş  
yaş am hatırlaması kendi deneyimidir. 
Klinisyenin “onunla birlikte hissetmesi,” 
psiş ik açıdan bunu sezmesi veya hatta 
prekognisyonu bile danış anın deneyiminin 
niteliğ inden bir ş eyler eksiltir. Bunu 
erkenden öğ rendim. Loehr-Daniels Yaş am 
Okumalarının psiş ik kanalı olarak kırk 
yıllık deneyime sahibim ama hatırlama 
danış anı ile yaptığ ım çalış mayı yalnızca 
bir klinisyen ve danış man olarak yapma 
konusunda titizlik gösteririm. Bir grup 
regresyon uygulayıcısına bir konuş ma 
yaptığ ım sırada, içlerinden birinin 
danış anı ile birlikte nasıl “sonuna dek 
gittiğ i”ni söyleyerek övündüğ ünü iş ittim. 
Hayır! Danış anınız size kaldırım falcısı 
olasınız diye değ il, becerikli bir psikoterapist 
olasınız diye ücret ödemektedir.

Hollanda’da, hayli çok sayıda 
insan kendilerini geçmiş  yaş am 
uygulayıcısı olarak ilan etmekte ve 
sonra size önceki yaş amlarınızdan 
söz etmektedirler. Bu nadiren 
yararlı ve çoğ u kez de zararlıdır. 
Japonya’da, Hiroshi Motoyama bu 
ş ekilde çalış maktadır. Batı’daki 
meslektaş larının pek çoğ u gibi, 
Motoyama da meditasyonu ve duayı 
tembihler (Motoyama 1992). Bu pek 
sağ lam bir psikoloji değ ildir, hatta 
daha beteridir: İnsanların kendilerine 
ş ifa vermelerini engeller. Terapist 
denilen diğ erleri ise yeniden yaş ama 
sırasındaki her olayda, insanların 
affetmeleri gerektiğ ini mırıldanırlar. 
Danış anlar neler olduğ unu henüz 
anlamamış lardır, nedenleri 
bilmemekte, sonuçları bilmemekte 
ama kötü bir ş eylerin olmakta 
olduğ unu tam anlamak üzeredirler ki, 
“Haydi, affedelim ve af dileyelim!” Her 
on veya on beş  dakikada bir kesilip 
ış ıldayan altın renkli sıvıyla dolu altın 
kadehlerin imgelendiğ i seanslara tanık 
olmuş umdur. Evet, doğ ru tahmin 
ettiniz: Ağ zına kadar bağ ış lamayla 
doluydular.

Bu ilk ekolün ilginç bir türevi ise 
kolu veya bedenin baş ka bir kısmını 
test etmek yoluyla geçmiş  yaş amları 
araş tırmaktır. Kinesiyoloji danış anın 
bedenini bir kahin olarak kullanır. 
Sarkaç sallandırmaya benzer ama 
kas gerilimindeki değ iş imlerden 
yararlanmaktadır. Terapi değ ildir ama 
baş latım olarak ilginç bir seçenektir. 
Nihayetinde, yeniden yaş amaya varır. 
Bu yöntem imgelemekte zorluk çeken 
insanlara önerilebilir. Bert Kahnemann 
gibi kinesiyologların bulguları, olağ an 
geçmiş  yaş am regresyonlarından 
kaynaklanan deneyimlerle tam 
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olarak örtüş mektedir. Kol testinin 
otomatik olarak hakikati söylediğ ine 
inanmıyorum. Pek çok soru açık 
olmayabilir veya muğ lak olabilir. 
Bilinçdış ı bilgisayarın tanımlanmamış  
parçalarına danış maktayızdır. Mesele 
büyük ölçüde kinesiyoloğ un niteliğ ine 
dayanır ve bunun, yöntemlerin 
niteliğ inin ölçüsünden daha büyük 
olduğ unu sanıyorum. Kinesiyoloji 
bedeni kullanma yoluyla bilinçdış ına 
danış manın tüm avantajlarına ve de 
dezavantajlarına sahiptir. Bilinçli 
parça seansın sonunda iyi bir hale 
getirilmiş se, dezavantajlar telafi 
edilebilir ve geride avantajlar kalabilir.

İ kinci ekolden pek çok uygulayıcı 
da kolayca hastanın üst benliğ ine 
danış makta ve ruhsal rehberlerden 
medet ummaktadır. Rehberlere 
regresyona izin verilip verilmediğ i veya 

faydalı olup olmayacağ ı sorulabilir ve 
bu iyi bir giriş  noktası olurdu. Seanslar 
regresyon ile kanallaş ma arasında 
yalpalar. Çoğ u kez, uygulayıcılar kendi 
rehberlerinin hastanın rehberiyle 
iletiş ime geçmesine izin verirler. 
Doğ al olarak, pek çok seans, eklentiler 
de dahil olacak ş ekilde ölmüş ler 
hakkındadır. Daha iyi seanslarda, 
rehberler kendilerini yüksek varlıklar 
olarak değ il de, geçmiş  yaş amlardan 
arkadaş lar veya tanıdıklar olarak veya 
bu yaş amdaki bir aile üyesi olarak 
sunarlar. Bu ş ekilde çalış an bazı 
terapistler yapmanız gereken ş eyi size 
tarif eden bir rehberin bir rehber 
olmayıp bir davetsiz olduğ unu eklerler, 
haklıdırlar.

Bu yaklaş ımın sınırları vardır. 
Gerçek nevrozlulara bu yolla yardım 
edilemez çünkü çok az psikoterapi 
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içermektedir. 
İ nsan doğ asının 
daha karanlık 
yanlarıyla ve de 
kötülükle bu yolla 
baş a çıkılamaz. 
Bu yaklaş ım bunu 
yapabilecek kadar 
sağ lamca yere 
basmamaktadır. 
Ama hayli sık 
olarak, iş e 
yarayabilir ve 
iş e yararsa, 
sade ve hızlı 
bir ş ekilde iş e 
yarar. Özellikle, 
çocuklarla 
yapılan seanslar 
güzel olabilir. 
Yeni Çağ ın 
getirebileceğ i güzel ş eylerin bir 
örneğ idir.

Geçmiş  yaş am uygulamasının 
üçüncü ş ekilde ele alınış ının iyi bir 
örneğ i, Brian Weiss’ın hastalarından 
biri ile yaptığ ı hipnotik seansların 
raporudur. Bu seanslar kendiliğ inden 
geçmiş  yaş amlara yol açtığ ında Weiss 
muazzam bir ş aş kınlığ a kapıldı. Aynı 
hipnotik koş ulda, rehberlerden 
mesajlar geldi ve kitabının baş lığ ı da 
galiba bu nedenle Many Lives, Many 
Masters 118 (118 Birçok Yaş am, Birçok 
Üstat, 1987) oldu. Bedeni olmayan 
birinin üstat olduğ u neden düş ünülür, 
hiç anlayamamış ımdır. Öte’den çoğ u 
kez hayli akla yatkın ve bazen de tatsız 
ve sıradan ş eyler söylendiğ inde zeki, 
eleş tirel ve iyi eğ itimli bir psikiyatrın 
ağ zının neden bir karış  açık kaldığ ına 
da ş aş ıyorum.

Daha ilginç olan ise insanların, 
herhangi bir terapötik iş lem 

olmaksızın, 
yalnızca yeniden 
yaş ama yoluyla 
dramatik 
bir biçimde 
iyileş ebilmeleridir. 
Ne yazık ki 
pratikte durum 
hep böyle değ ildir 
ama bir baş ka 
kapsamlı vaka 
incelemesine 
sahip olmak 
aydınlatıcıdır. Bu, 
saygın ve aleyhinde 
söylenecek hiçbir 
ş ey olmayan 
bir psikiyatrın 
mesleğ ine 
tamamen zıt 
ş ekilde geliş en bir 

deneyim hakkında, ş aş kınlık içinde 
ama dosdoğ ru bildirerek yazdığ ı dürüst 
bir kitaptır. Cesur bir insandan ikna 
edici bir kitap.

Dördüncü düş ünüş ün bir örneğ i, 
regresyon uygulamasının bilinen 
en eski ş eklidir: L. Ron Hubbard’ın 
dianetics (1950) yöntemi. Azalmış  
bilinç, fiziksel veya duygusal acı 
dönemlerinin hepsi, Hubbard’ın 
deyimiyle, engramlara yol açar. Bu 
engramları teş his etmek ve tekrar 
tekrar yeniden yaş amak deş arja 
yol açar. Hubbard’ın fikirleri 
Kolomb’unkileri andırır: İnatçı, 
yanlış  kavramlardır ama çağ  açan 
sonuçlar vermiş tir. Pek çok öncü 
gibi, onun önemi de kullanış lı bir 
kavramsal çerçeve geliş tirmekten 
çok, yeni topraklar açmakta yatar. 
Yöntemleri katı, muhtemelen etkili 
ama verimsizdir. Yaklaş ımına karş ı 
yoğ un muhalefet, temizlenmiş  ve ağ zı 
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sıkı insanlardan oluş an ve kendini, 
baş kalarını temizlemek için zaman 
alıcı bolca iş lem yaparak sürdüren bir 
imparatorluğ a yol açtı. Dianetics’ten, 
baskı altında çalış an scientology ortaya 
çıktı; bir insana karş ı yapılan en 
fantastik suçlamalar dizisi için diğ er 
pek çok örnek arasında, Penthouse’da 
(1983) bir söyleş iye bakmanız yeter.

Scientology her bir satırda telif 
hakkı mahfuzdur ibareleriyle ve Yehova 
Ş ahitleri’ninkini andıran bir inatçılıkla, 
dinsel bir mezhep tarafından 
oluş turulmuş  bir kaledir. Scientologlar 

kapınızı çalıp risale dağ ıtmazlar 
ama sizi yolladıkları mektup ve 
kataloglarla taciz ederler. Ron 
Hubbard’ın uygulamasını, jargonunu 
kullanmaksızın ve metodolojisini 
tamamen haklı görmeksizin kısaca tarif 
edeyim:

Danış an veya hasta iki eliyle bir 
D-ölçere bağ lı olan ve deri direncini 
ölçen iki teneke kutu veya baş ka 
türden elektrodlar tutar. Oditör 
(denetçi) denilen uygulayıcı ölçeri 
izler. D-ölçerin daha düş ük deri 
direnci iş aret ettiğ i travmatik bir 
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döneme rastlayana dek geriye doğ ru 
sayar. Bu dönemin tarihini ve süresini 
kesin bir ş ekilde saptar. Sorular 
sorarak baş langıç koş ulunu netleş tirir. 
Danış ana ne görmekte olduğ unu sorar. 
Çoğ u kez, önemsiz bir ayrıntıdan 
baş layıp durumu tam olarak ortaya 
çıkartır. Ardından, danış ana zihninde 
tüm dönemin üstünden geçmesini 
ister. D-ölçer bunun ne dereceye dek 
etkili biçimde yapıldığ ını gösterir. 
Sonra deneyimi anlatmasını ister. 
Genellikle anlatma ile duygular bir 
biçimde azalmış tır ama tamamen 
boş almamış tır. Danış an tamamen sakin 
kalana dek denetçi acının üstünde pek 
çok kez gelip gider. Ardından bununla 
bağ lantılı olup da yine gelip gidilmesi 
gereken baş ka bir durum olup 
olmadığ ını sorar. D-ölçer (parmak 
iş aretlerinin kullanılmasına benzer 
ş ekilde) bir tepki gösterirse, denetçi 
baş ka dönemleri arayış a koyulur ve 
bunları da aynı ş ekilde iş leme sokar.

Danış an çoğ u kez engeller. Bir 
deneyimden kaçınmayı yeğ ler, 
herhangi bir ş ey görmez, izlenimler 
muğ laktır veya ş eyleri örtbas 
edip geçiş tirir. Demek ki engram 
salınmamış tır. Engramı açan sorular 
sorulur: “Ne duyumsayabiliyorsun? 
Tam olarak ne görmektesin? Neyle 
yüzleş ebilirsin? Nelerden sorumlu 
olabilirsin?”

Pek çok engram postülalara çapa 
atmış tır: durumla baş a çıkmakta 
kullandığ ımız çıkarımlara ve kararlara. 
Örnekler: “Bu, gerçekte olmuyor,” 
veya: “Nasıl hissettiğ imi artık asla 
göstermeyeceğ im.” Danış anlar 
gerçekte ne olduğ unu, ne yaptıklarını 
hatırlamadan önce bir olayın dört 
veya beş  versiyonunu anlatabilirler. 
Öyleyken bile iş leme tamamlanmamış  

olabilir çünkü gömülmüş  postülaların 
hala çözümlenmesi gerekmektedir.

Hubbard’ın prosedürleri katıdır. 
Denetçi D-ölçer artık hiçbir yansılama 
göstremeyene dek danış anın travmatik 
bir dönemi anlatmasını sağ lar. 
Hubbard bir koş ul üstünde kırk saat 
çalış ılan bir vaka da dahil olmak 
üzere scientologların nasıl vazgeçmez 
olduklarına dair birkaç örnek verir 
(Hubbard 1958).

Geçmiş  yaş am uygulamasını davranış  
terapisine bağ layan sonraki yaklaş ımlar, 
bir açıdan çok daha ilkeldir: deş arj, 
yalnızca tekrarlamayla sağ lanır, oysa 
scientology mekanik bir tarzda olsa 
da durumla yüzleş meyi ve sorumluluk 
almayı vurgular.

Stanislav Grof kendimi de içinde 
saydığ ım beş inci, yani katarsis sağ layıcı 
ekolün bir örneğ idir. Grof’un 
yaklaş ımının tipik özelliğ i güçlü 
somatik baş latım (zorlama soluma) 
ve güçlü somatik iş lemedir. Öteki 
uygulayıcılar zihinsel iş lemi vurgularlar: 
anlamayı ve yeniden yorumlamayı. 
Çoğ u kez bir önceki uygulamanın 
etkili ama zihinsel iş lem ihmal edildiğ i 
veya tam tersine, somatik iş lem ihmal 
edildiğ i için çok zaman almış  veya 
sonuç vermeyen sonuçlara yol açmış  
olduğ unu görmekteyim. Arada bir, 
zihinsel iş lemin ve somatik iş lemin 
her ikisi de yapılmış ken duygular 
ihmal edilmiş tir. Kalıcı katarsis 
çalış manın yapılmış  ve sonuçların ş u 
dört seviyede belirlenmiş  olmasını ş art 
koş ar: zihinsel, duyusal, duygusal ve 
fiziksel. Beş inci ekolün en iyi örnekleri 
arasında Morris Netherton’u ve Roger 
Woolger’ı saymaktayım.

Geçmiş  yaş am uygulamasının 
bir kardeş i var: “geçmiş  yaş am 
hareketlendirme”: geçmiş  yaş amlardan 



atıl yetenekleri 
uyandırmak. Bu, 
karmaya çare 
olmaz, dharmayı 
serbestleş tirir. 
Bu disiplin halen 
geliş memiş  
durumdadır. 
Bu konuda ne 
metodoloji ne 
de araş tırma 
buldum.

Joan Grant’a 
(Kelsey & 
Grant 1967) 
göre, uyuyan 
yeteneklerin 
uyanış ı geçmiş  
bir yaş amdan 
kalan (eterik bedenden kalıcı bir parça 
olduğ u varsayılan) “süper-fiziksel”in 
canlanış ı sırasında oluş ur.

Atıl yeteneklerin uyanması 
olasılığ ı Moskova’da Vladmir Raikov 
tarafından yapılan “yapay tekrardoğ uş ” 
deneylerince sergilenmiş tir. Hipnotize 
edilmiş  deneklere büyük bir ressamın 
tekrardoğ uş u olduklarını söyledi. 
Seanslardan sonra deneklerin 
karakalem veya yağ lıboya resim ya 
da müzik yetenekleri dikkate değ er 
biçimde iyileş ti. Gerçek geçmiş  
yaş amlar söz konusu olduğ unda bu etki 
çok daha güçlü olmalıdır!

Ron Hubbard’a göre (1958), 
geçmiş  yaş am uygulaması sonrasında 
insanların %82’si psikolojik ve fiziksel 
açıdan açık biçimde iyileş mektedir. 
Tekrardoğ uş a genel anlamda inanmak 
veya inanmamak uygulamanın baş arısı 
üstünde hiç tesir yapmaz. Tek ş art, 
baş ka zamanlardan kalan belirgin 
deneyimlerin objektif gerçekliğ i 
hakkında sürekli olarak düş ünmeksizin 

anlamlı sübjektif 
malzeme 
olarak kabul 
edilmesidir. 
Hans Cladder’ın 
(1983) 
araş tırmasındaki 
her ş eyi açığ a 
vuran bir ayrıntı, 
geçmiş  yaş am 
regresyonlarının 
hastalarda 
psikotik skorları 
azalttığ ı ve 
gerçeklik algısı 
skorlarını ise 
güçlendirdiğ idir. 
Ayrıca dış a 
dönüklük artar; 

gerçeklik yöneliminin iyileş tiğ inin bir 
diğ er göstergesidir.

Rabia Clark uygulayıcıların 
en çok iliş ki sorunları ve fobiler 
üzerinde baş arılı olduklarını ve 
obezite, bağ ımlılıklar ve depresyon 
üzerinde en az baş arıyı elde 
ettiklerini bildirdiklerini yazar. 
Brian Weiss (1993), özenli bir ilk 
görüş me aracılığ ıyla ve geçmiş  
yaş am deneyimlerini bu yaş amdaki 
(çocukluk) deneyimlerine dikkatlice 
bağ lamak yoluyla baş arı oranının %50 
ile %70 arttığ ını belirtir.

Baş arı elbette ki yalnızca bir 
doğ ru yöntemler meselesi değ ildir. 
Geçmiş  yaş am uygulaması, becerileri 
uygulamaktan daha fazlasıdır, 
uygulayıcının kiş iliğ ine de bağ lıdır. İ yi 
bir uygulayıcı yıpranmış  ve ılımlıdır, 
hem dostluk gösterir hem de
yaralarını.                           r

Kaynak: Yazarın Ruh ve Madde Yayınlarından çıkan 
Tekrardoğuşu Keşfetmek adlı kitabından alınmıştır.
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HAYATIN görünenin dışında da bir anlamı olması gerektiğine, bunu 
arayıp bulmam gerektiğine, kendimi bilmediğime, Rabbimi bilmediğime, 
tekamül etmek zorunda olduğuma, ilahi bir nizamın olduğuna ve bütün 

evreni bir düzen içerisinde yönettiğine eminim. 
Uyuduğuma, uyanmam gerektiğine, bunun için bir yola ihtiyacım olduğuna, 

bulunduğum yolun doğru olduğuna, çalışmam gerektiğine, yeterince 
çalışmadığıma eminim. Yolda olsam bile kaybolma tehlikesinin her zaman 
olduğuna eminim.

Bilgimin yetersiz olduğuna, pek bir şey bilmediğime, bildiklerimin 
sorumluluğunu tam olarak almadığıma, bildiklerimi uygulayarak anlayışa 
çevirmem gerekirken yeteri kadar uygulamadığıma eminim.

Hakikatin bilgisinin sürekli açılıp genişlediğine, değişip geliştiğine, dinamik 
olduğuna eminim. Anladıklarımın şuurumun açıklığı nispetinde olduğuna, her 
seferinde sonsuz hakikatin bir başka boyutunu anlamaya çalışmam gerektiğine 
eminim. Bazı şeyleri anlasam bile bunlarla da özdeşleşmeden, ben anladım 
demeden yola devam etmek zorunda olduğuma eminim.

İnancımın güçsüz olduğuna, gücümün biraz üstünde sıkıntılarla karşılaştığım 
anda emin olduğum her şeyden kuşkulanıp, kutsala bile kolayca dil uzatacak 
kadar zayıf olduğuma eminim. 

Evrenin sonsuz denilebilecek büyüklüğü içerisinde kaybolduğuma ve bir hiç 
olduğuma eminim. Ama aynı zamanda da evrendeki koordinatlarımın kıl kadar 
şaşmadan belirli olduğuna (her ne kadar bunu ben bilmesem de), hiç de kayıp 
olmadığıma da eminim. 

Gezegende yapılan deneyin bir parçası olduğuma eminim.
Emin olmadıklarımı da emin olarak tanımlamam gerektiğine, emin olmam 

gerektiğine eminim. Örneğin; “Yeterince çalıştığımdan emin değilim,” demek 
yerine, “Yeterince çalışmadığıma eminim,” demeyi tercih etmem 
gerektiğinden eminim.
İlâhi Nizam ve Kâinat’ın kıl kadar şaşmadan işlediğine eminim.
Her şeyin olması gerektiği gibi olduğuna ve evrende 

bulunmam gereken yerde bulunduğuma eminim.  
Hamdolsun eminim.        r

Emin Olduklarım,
Emin Olmadıklarım

Ergün Özyiğit
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Y AKIN ZAMANDA bir gece yarısı çok 
büyük bir kavrayış yaşadım. Sizde bir 
uyanışı harekete geçirebilir düşüncesiyle 

deneyimimi paylaşmak istiyorum. 
Öncelikle deneyimime ilham vermiş 

olabileceğini hissettiğim geri planda olanlarla 
ilgili bilgi vermek istiyorum. 

Geçtiğimiz birkaç ayda birkaç arkadaşım, 
öğrencim ve akranım öldüler. Ölüm çevremdeydi 
ve ben de benimle aynı yaşlarda olan kaç 
kişinin bu varoluş düzeyini terk ettiği hakkında 
derinlemesine düşünüyordum. Bunun beni, 
ortaya çıkan bilinçli duygularımın altındaki derin 
bir düzeyde etkilemiş olduğuna eminim. 

Buna ek olarak, toplumun çevreye ve tüm 
yaşama karşı yoğun davranışının da benim için 
gitgide zorlayıcı bir hal aldığını hissediyorum. 
İnsanlar kendilerini gelişmiş bir tür olarak 
tanımlamalarına rağmen açgözlülük ve şiddetin 
düzeyi değişmiyor.

Daima hassas biriydim ve insanların bilinçsiz 
davranışlarından etkilenmek benim için yeni bir 
sorun değil. Çoğunuzun da böyle hissettiğinizi 
tahmin edebiliyorum.

Öğrettiğim spiritüel uygulamaları uygulamaya 
devam ediyorum. Bu uygulamaları gün boyunca, 

egom/kişiliğim gözlemlediklerimden dolayı 
tetiklendiği zamanlarda yapıyorum. 

Ve bu da bana daha olumlu bir 
farkındalık düzeyine geçmek 

için yardımcı oluyor.
Her zaman bir “işçi arı” 

olmak için doğduğumu 
hissetmişimdir. 
Çalışmayı sürdürmemi 
sağlayan güçlü içsel 
bir yaratıcı aleve 
sahibim. Ve bu 
yaratıcı alev beni 
danışanlarla çalışmaya 
ve diğerlerine daha 

Yaşamdaki 
Öncelikler
Sandra Ingerman
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bilinçli bir yaşam 
sürdürmeleri için 
ilham verme 
umuduyla yazmaya 
ve öğretmeye 
yönlendirdi.

Beni tanıyanlar, 
benimle çalışmış 
olanlar ve aylık yazılarımı 
okuyanlar ne kadar çalışkan olduğumu 
bilir. Kendimi işime her düzeyde 
adamış durumdayım. Ve tahmin 
edebileceğiniz üzere bu her zaman 
yararıma olan bir durum da olmadı. 
Fakat yine de içimden gelen şey bu ve 
ben de bunu yaptım.

Tüm bu arka plan bilgisine ek 
olarak ergenlik ve yetişkinlik yıllarımın 
çoğunda depresyon ve sevinç 
dalgalarıyla başa çıkmakla uğraştığımı 
da söylemeliyim.

Bütün bunları, sık sık hayatın 
anlamını sorguladığımı söylemek için 
yazdım.

Mayıs sonu bir gece yarısı 
uyandım. Açıklaması zor bir 
değişmiş ve kendimin farkında gibi 
bir durumdaydım. İki dünyanın 
arasındaydım. Uyumuyordum ama 
uyanık da değildim. Bu durum 
belki de bir dakika kadar sürdü. Bu 
uyanık rüyada hayatımın anlamının 
farkındalığına bütünüyle ulaştım.

Benim için en önemli olan 
şey yeryüzündeki güzel yerleri ve 
manzaraları görme fırsatına sahip 
olmaktı. Seyahatlerimde pek çok güzel 
yeri görme fırsatım oldu. Ve medya 
sayesinde, yeryüzünde bulunan fiziksel 
olarak gidip göremeyeceğim olağan 
dışı yerlerin fotoğraf ve videolarını 

görebildim. Geçmiş 
yaşamlarımın 
hiçbirinde 
böylesine renkli 
manzaraları ve 
bu denli çok 
sayıda özgün 

yaşam formunu 
görme fırsatına sahip 

olmadığımın farkındaydım. Çünkü 
uzak geçmişte dünyanın dört bir 
yanında çekilmiş fotoğrafları görme 
olanağı yoktu. 

Yeryüzünün olağanüstü güzelliğini 
görebilmek benim için en anlamlı 
şeydi.

İkinci olarak da sevgiyi 
deneyimledim.

Ve son olarak, yaşamlarının sonunda 
ebeveynlerime bakabilmiş olmak kendi 
yaşamıma derin bir anlam kattı. 

Hayatıma anlam veren bu üç şeyin 
farkındalığını kazandıktan sonra gece 
boyunca süren derin bir uykuya daldım 
ve ilginç rüyalar gördüm.

Uyandığımda bu deneyimden derin 
bir biçimde etkilenmiş durumdaydım. 
Çünkü bu deneyim, gece yarısı uyanıp 
rasyonel ve entelektüel düzeyde bir 
şeyleri düşünmek gibi sıradan bir 
deneyim değildi. Bu farkındalığa 
ulaştığımda derin bir ruhsal 
durumdaydım ve bunu bedenimdeki 
tüm hücrelerimde hissettim.

Spontan ve büyük spiritüel 
gerçekleri deneyimlediğim ve derin 
bir içsel değişim yaratan yeni bir bilinç 
düzeyinin hücresel farkındalığıma 
işlediği ölüme yakın deneyimlerim 
gibiydi.

Uyandıktan sonra gece olanlar 
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hakkında derinlemesine düşündüm. 
Hizmet işlerimin hayatıma anlam 
verenler arasında olmayışı benim için 
sürpriz oldu. Elbette ki danışanlarım, 
öğrencilerim ve genelde toplumla 
paylaştığım armağanlarımı biliyor 
ve kabul ediyorum. Fakat derin bir 
düzeyde bu, hayatıma anlam veren 
şeylerden biri olarak kendini açığa 
vurmadı. 

Yaşamının sonundaki pek çok 
insanla çalıştım. Ve tekrar tekrar aynı 
şeyi duyuyorum. İnsanlar genellikle 
yaşamlarında nelere öncelik verdikleri 
hakkında düşünüyorlar. İnsanlar, 
genellikle onlar için en önemli 
olduğunu hissettikleri basit şeylerden 
bahsediyorlar. Yaşamın sonunda “iyi 
çalışmalar” hakkında düşüneni çok 
nadir gördüm. Ve keşke daha çok 
çalışsaydım diyene de hiç rastlamadım.

Bu yoğun değişim zamanında, 
ruhumuz için önemli olana mı yoksa 
yapmamız gerektiğini düşündüğümüz 
şeye mi odaklanıyoruz?

Pek çok öğretmenin hayatımızı 
sanki ömrümüzün sonundaymışız 
gibi incelememizi önerdiğini 
biliyorum. Şimdi değişiklik yapmak 
için yaşamınızdaki öncelikleri yeniden 
belirlemek önemli. 

Yaşamınıza anlam veren basit şeyler 
hakkında bir yolculuk ya da meditasyon 

yapın. Sizin için gerçekten anlamı 
olan şeyleri yaptığınızdan emin olmak 
için hayatınızda ne gibi değişikliklere 
giderdiniz? 

Bu açık ve yükselmiş durumda 
aldığım öğretilerden diğeri ise kendi 
güzelliğimize odaklanmamızın 
önemi. Çünkü yeryüzündeki farklı 
manzaraların güzelliklerinin nasıl 
benim içsel güzelliğimin yansıması 
olduğunun gösterildiğini hissediyorum. 

Diğerleri ile olan çalışmalarımda 
kendi güzelliğimizi ne kadar az teslim 
ettiğimiz, benim için genellikle çarpıcı 
olur. Topluca, kendimizi kolektifin 
dışsal güzellik tanımı ile tanımlıyoruz. 
Ve bahar ve yaz aylarında bir çiçeğin 
açması gibi ruhumuzun güzelliğinin 
açmasına izin vermeyi unutuyoruz.

İlahi ışığımızı yaymaya devam 
ederken, her birimizin içinde yatan 
derin ve gerçek güzelliği de teslim 
etmeliyiz. Dışımızdaki dünyada bizi 
saran doğanın güzelliğinin yansıttığı 
gibi içimiz de güzel. 

Yakın bir dostumdan, “aşağısı 
yukarısı gibidir” öğretisiyle ilgili 
düşüncelerini paylaştığı bir mesaj 
aldım.

Astrolojik açıdan bunun Yeryüzü 
ile Gökyüzü arasında bir sebep 
sonuç ilişkisi kurmadığını yazıyordu. 
Öğretinin yaptığı vurgu İki Varlık’ın 
birbirine baktığı zamanki karşılıklı 
ilişki ve aynalama, yani her birinin 
diğerinin gözündeki yansıması. Yeryüzü 
Gökyüzü’nde olanı ve Gökyüzü de 
Yeryüzü’nde olanı yansıtır.

Onun sözleri içimde, diğerlerinin 
gözlerine ve dünyaya bakmak ile 
ilgili düşüncelerle birlikte bir şeyleri 
harekete geçirdi. Çünkü bakışımızı 
değiştirir ve her şeydeki ışığı görürsek, 
bize yansıyan da bu olacaktır. Ve bu 
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da zamanın başlangıcından bu yana 
taşınmış kadim bir bilgeliktir.

Diğerlerinin gözlerine baktığımızda 
odağımızı kaybetmemek çok önemli. 
Tüm yaşamın gözlerindeki ışığı 
görebildikçe, algımızı değiştirerek 
gerçekliğimizi değiştiririz. 

Farkındalığınızı yükseltin ve 
diğerlerinde ve dünyada gördüklerinizi 
nasıl yargıladığınız hakkında bilinçli 
olun. Hastalık ve/veya acıyı ya da 
tüm yaşamın parçası olan parlak 
spiritüel ışığı görmek arasında daima 
tercih yapabiliriz. Bu çalışmaya daha 
çok odaklandıkça, yaşamın diğer 
boyutlarında daha derinlere yolculuk 
edebilirsiniz. Çünkü güzellik boyutu 
tüm zamanlarda mevcuttur.

Yaşamın güzelliğini takdir 
etme noktasında, sizi ilahi 
ışığınızdan ayıran ne varsa 
bırakmak için dönüşüm 
uygulamanızı yapın. 
Aynı uygulamayı 
yapan küresel 
topluluğumuzun 
güzelliğine 
odaklanırken bu 
ilahi ışığınızla 
parlayın. Bu güzelliği 
hayal edin ve 
dünyanın içinde 
ve çevresinde, 
yaşamakta olan 
her varlığa 
dokunan, saran 
ve birbirine 
bağlayan bu 
parlak ışık ağına 
bakın.             r

www.sandraingerman.
com web sitesinden 
çeviren: Simin Uysal 
Çetinkaya.  



OLUMLAMALAR, bir makine gibi 
işleyen beden organizmasının 
eksik olan parçalarını 

tamamlamak üzere oluşturulmuş düşünce 
gücüyle iyileşme sağlayan özel sözlerdir.

Yargılamalar ve olumsuz davranışlarl a 
bedenimizdeki orijinal bilgiyi sürekli 
bozuyoruz, çizgisel dünya zamanında 
çakılıp kalıyoruz; olumlamalar aracılığıyla 
gerekli onarımı başlatabilir, ilahi nizama 
uymak, küresel zamana ulaşmak için bir 
adım daha atabiliriz.

Bu çalışma, insanlığın son dönem 
ruhsallık bilgilerini içeren İ lâhî Nizam ve 
Kâinat adlı kitabın özünden alınan sözlerle 
oluşturuldu. Bu önemli kitapla daha kişisel 
bir bağ kurulması, kitapla gelen bilgilerin 
daha çok özümsenmesi amaçlandı. Özünü 
bu kitaptan alan olumlamalarla dünyanın 
bu son dönemdeki durumlarına uyum 
sağlamanın yanında bizi bekleyen yüksek 
planlara da hazırlanmış olacağız. 

Olumlamalar:

1
Bir bütün olan kainatta, ruhumun tekamül 
ihtiyacına göre adımlarımı sevgiyle atıyorum.

2
Vicdanımın nefsaniyet tarafını terk 
ederek idrakimi sevgiyle vazife bilgisine 
yaklaştırıyorum.

3
Tekamül yolunda alt kademelerin nefsaniyetleri 
içinde takılıp kalmıyor, sevgiyle onların 
ağırlıklarından silkinip kurtuluyorum.

4
İdraki, madde kainatında sonsuz madde 
sistemlerini birbirine bağlayan bir güç olarak 
tanımlıyor, idrakim arttıkça etrafımdaki 
hadiselerin manalarını daha iyi biliyorum.
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Son
Olumlamalar
Cüneyt Gültakın
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5
Vicdan mekanizmasında 
vazife unsuruna 
uyduğum zaman ileriye 
doğru nasıl yüksek 
madde bileşimleri ve 
sistemleri kurabileceğimi 
fark etmeye başlıyor ve 
vazife planına sevgiyle 
yaklaşıyorum.

6
Sevgiye ait 
titreşimlerinin nefret 
ve öfke titreşimlerinden 
daha güçlü olduğunu 
biliyor, dünya üzerindeki 
sınavlarımı sevgiyle veriyorum.

7
Bana ait olmayan kaba madde 
enerjilerini sevgiyle terk ediyor, alt 
realitelerin sınavlarından kendi seçimimle 
kurtuluyorum.

8
Huzursuzluk ya da bir acıyla karşılaştığım 
zaman hemen kendimi toparlıyor, idrakimi 
vicdan unsurları arasında dolaştırıp huzur 
ve mutluluğu seçiyorum.

9
Kaba madde alemine ait olan bedenimin 
varlığıma hizmeti bittikten sonra çözülüp bu 
alemde kalacağını ve öz bilgilerle gelişmiş 
varlığımın ruhuma hizmet etmeye devam 
edeceğini biliyorum.

10
Madde diye vasıflandırılan ve kendilerine 
mahsus zaman ve mekan mekanizmalarına 
tabi olan bütün cisimler, oluşlar ve 
realitelerin hidrojen aleminde toplandığını 
görüyorum.

11
Aradığım gerçek saadeti 
kaba hidrojen atomu 
dünyası dışında bulacağımı 
biliyor, varlığımın daha 
ileri inkişaf hamlelerine 
imkan verecek yüksek, ince 
enerjilere kendimi sevgiyle 
açıyorum.  

12
İdrak ve bilgi olgunluğumla 
hidrojen atomu aleminin 
kapısından çıkmak üzere 
adımlarımı sevgiyle yüksek 
ihtiyaçlara atıyorum.

13
Dünya’mızın, hidrojen safhası denilen 
bu uzun ve yarı idrakli madde aleminin 
en son duraklarından biri olduğunu 
biliyorum. Bu muazzam ve sonsuz 
alemin kendisinden daha sonsuz, 
yüksek vazife ve organizasyonlar 
kainatına açılan kapılardan bir 
tanesinin de dünyadaki insanlık 
mertebelerinde bulunduğunun 
farkındayım.
  

14
Yeryüzünde tabiat şartlarının değişmesiyle 
gelecek yeni ahenge, görünürde rahatsız 
edici durumlar olmasına rağmen, gerçekte 
insanlara yüksek kazanç sağlayacağı 
bilinciyle teslim oluyorum. 

15
Yeryüzünde alışılmadık tabiat gelişmelerinin 
büyük dünya inkılabının habercisi 
olduğunu ve artık dünya maddesinin 
insana yetmediğini görüyorum.            r 



METAFİZİKTE, bütün 
gerçekliği tek bir 
maddesel tözden 

türeten sonuna dek götürülmüş 
saltıkçı maddecilik çoğunluk 
“maddeci bircilik” diye 
adlandırılmaktadır. Öte 
yanda bircilik anlayışı 
içinde yer alan zihin-madde 
birlikteliği kuramı, zihin ile 
maddenin eşdeğer varlık 
kategorileri olduğunu, 
birinin ötekinin yalnızca 
bir görünümü olduğunu 
ileri sürmektedir. Yakın 
dönemlere gelindiğinde, 
modern felsefe döneminde 
metafizik maddeciliğin çok 
büyük ölçüde Darwin’in “evrim 
öğretisi”nin etkisi altına girerek bu 
kuram içinde özümsenmiş olduğu 
söylenebilir. 

İdealizm ile maddeciliğe seçenek 
olarak ortaya atılan bir üçüncü yaklaşım olan Aşkınsallık, felsefede genel 
anlamıyla, hem duyulara dayalı deneyimden elde edilen gerçeklikten hem de 
insan usuyla ulaşılabilir olduğu öngörülen gerçekliğin bilgisinden çok daha 
yüce ve yüksek bir gerçeklik olduğunu öne sürmektedir. Bu anlamda neredeyse 
bütün aşkınsalcı öğretilerin tinsel alan ile maddesel alan ayrımı üstüne 
temellendirildikleri söylenebilir. Yalnızca düşünsel sezgi yoluyla gerçek anlamda 
bilinebilir bir nitelik taşıyan “Saltık İyi”nin deney ötesi varlığın kesinleyerek, 
“aşkınsallık” kavramını bir felsefe kavramı olarak ilk Platon geliştirmiştir. 
Daha sonraları ise tanrıbilim yönelimli Orta Çağ filozofları aşkınlık kavramını 
tanrısallığa uygulayarak, Tanrı’nın deneyden elde edilmiş tasarımlar yoluyla ne 
betimlenebilir ne de anlaşılabilir olduğu düşüncesi Hristiyanlık, Yahudilik ve 

Metafizik 
A. Cemal Gürsoy

2. Bölüm
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Müslümanlık dinlerinin, özellikle de 
bu dinlerin Ortodoks anlayışlarının 
en temel ilkesidir. Modern felsefenin 
başlarındaki aşkınsalcılık yaklaşımı, 
bütün gerçekliğin tümüyle saltık tinin 
ya da istencin dışavurumu olduğunu 
savunan XIX. yüzyılın egemen felsefe 
akımı saltık idealizmin doğuşunu 
hazırlamıştır. 

Felsefe tarihinde metafizikten 
ne anlaşılması gerektiğine yönelik 
alabildiğine değişik metafizik tanımları 

olmakla birlikte, bunlardan özellikle 
beşinin metafizik tasarımızın 

oluşumu üzerinde kilit değerde 
bir önemi bulunmaktadır. 
Gerçekte bu beş tanımında 
birbirlerinden farklı tanımlar 
olarak görülmeleri yerine, en 
son çözümlemede bir ve yanı 
bütünün değişik görünümleri 
olarak birbirlerine destek 
olacak biçimde genel metafizik 
tasarımımızı oluşturduklarının 

bilinmesi önemlidir: 
(I) Metafizik varlık olarak 

varlığın bilimidir. Bu ilk metafizik 
tanımı Aristoteles’in verdiği bir 

tanımdır. Söz konusu tanımda 
metafizik, kuşkuya yer bırakmayacak 
bir açıklık taşıyan bilimler arasındaki 
aşamalarına düzeninde, bilimlerin 
en gerçeği olarak en yüksekteki bir 
konuma yerleştirilmektedir. 

Bir bilim olarak metafiziğin öteki 
bilimlerle taşıdığı ortak yön, şeylerin 
bilgisini her durumda nedenleriyle 
birlikte araştırıyor olmasıdır. 
Ancak metafiziği bu noktada öteki 
bilimlerden ayıran temel özelliği, 
her durumda “varlığı varlık olarak” 
düşünüyor olmasıdır. Bir deyişte 
metafiziğin araştırma konusu olarak 
bir yanda maddesel nesneler, 

öbür yanda düşünsel ile biçimsel 
nesneler uyum içinde bir araya 
gelmektedirler. Burada maddesel 
nesneden anlaşılması gereken varlık, 
“öznel” ya da “nesnel”, “olanaklı” 
ya da “asal”, “soyut” ya da “somut”, 
“sonsuz” ya da “sonlu”, “fiziksel” ya 
da “fiziksel olmayan” gibi metafizik 
kategorileriyle betimlenen bütün bir 
gerçeklik dünyasıdır. Bir başka deyişle 
var olan bütün her şey metafiziğin 
araştırma konusu içine girmektedir. 
Buna karşı öteki bilimler varlığın ya 
tek bir yönüne ya da belli birtakım 
yönlerine yoğunlaşmaktadırlar.  
Sözgelimi, fizik nesnelerin niteliksel 
yönlerini araştırırken, matematik 
şeylerin yalnızca niceliksel yönleriyle 
ilgilenmektedir. Bu anlamda metafizik 
dışındaki bütün bilimler, varlığın 
kendilerini ilgilendiren yönüyle ilgili 
olmaları nedeniyle ilgilendikleri yönün 
sınırlamalarına konuyken, metafizik 
varlığı bütün yönleriyle soruşturduğu 
için bu türden hiçbir sınırlamaya 
konu değildir. Araştırma alanı bütün 
yönleriyle bütün gerçeklik alanıdır. 

Nitekim tin, us, varlık, Tanrı gibi 
metafiziğin en üst düzey araştırma 
konuları renk, koku, hacim, ya 
da ağırlık gibi fiziksel özellikler 
taşımadıklarından fiziksel araştırmanın 
konusu olamazlarken, aynı biçimde 
nicesel özellikler göstermediklerinden 
ötürü de matematik araştırmasının 
alanı içerisine girmemektedirler. 
Bununla birlikte bunlar birer varlık 
oldukları kuşku götürmeyen bir 
açıklıkta tanıtlandıkları sürece 
metafizik araştırmanın değişmez 
konusudurlar. Demek ki metafiziğin 
maddesel nesnesi bütün bir varlık 
alanıyken, biçimsel nesnesi de yine 
aynı biçimde “varlık” ile “varlık 

A R A L I K  2 0 1 4  •  4 7



olmaktalık”tır.  Aristoteles’in de 
söylediği gibi, “filozofun ödevi bütün 
her şeyi soruşturmaktır”. Oysa tek 
tek bilimlerin biçimsel araştırmasını 
şeylerin ya belli bir aşaması, ya belli 
bir görünümü ya da belli bir niteliği 
oluşturduğundan, her bilim dalı varlığı 
ancak kendisine göründüğü kadarıyla, 
kendi bakış açısından, kendi özel 
ilgileri doğrultusunda araştırdığından 
metafizikle karşılaştırıldığında son 
derece sınırlı bir kavrama yetisi 
taşımaktadır. Sözgelimi insan 
ruhbilimin, ereğin, insanbilimin, 
toplumbilimin, dilbilimin, ayrıca daha 
başka bilimlerin maddesel araştırma 
nesnesidir. Ancak bütün bu bölümlerin 
biçimsel araştırma nesneleri 
birbirinden bütünüyle başkadırlar. 

Ruhbilimin biçimsel araştırma 
nesnesini zihinsel görüngüler 
oluştururken; etiğinkini insanın yazgısı 
ile arasındaki ilişki; toplumbiliminkini 
insanın toplumdaki öteki insanlarla, 

kurumlarla, yasalarla, gelenek ve 
göreneklerle ilişkisi; insanbiliminkini 
insanın kökeniyle değişik insan ırkları 
arasındaki ilişkiler; dilbiliminkiniyse 
insanların aralarında kullandıkları 
yazılı ve sözlü dil kullanımları uyarınca 
insanın dil ile ilişkisi oluşturmaktadır. 
Bu anlamda nasıl ki fizik varlığı 
fiziksel özelliklerden yola koyularak, 
öte yanda matematik ise varlığın 
niceliksel özelliklerine odaklanarak 
araştırıyorsa, metafizik de kendisini 
varlığın hiçbir özelliğiyle ya da 
yönüyle sınırlamaksızın olduğu gibi 
bütün yönleriyle varlığı varlık olarak 
araştırmaktadır.  

Metafiziğin maddesel nesnesi tüm 
bir varlık olduğu için, metafizikçi hem 
olan hem de olabilecek olan her şeyle 
ilgilenmektedir. Yine bu bağlamda 
metafiziğin biçimsel araştırma 
nesnesini de varlık oluşturduğundan, 
metafiziğin bakış açısı bütün öteki 
bilimlerin bakış açılarından bütünüyle 
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ayrıdır. Bununla birlikte, metafizik 
bütün bir gerçekliği araştırır düşüncesi 
temelinde, metafiziğin tek tek 
bilimlerin bakış açılarının toplamı 
olarak da algılanmaması gerekir 
çünkü metafiziğin tümel bakış açısı 
birikimlerin tikel bakış açılarının 
toplamının çok ötesindedir. 

(II) Metafizik maddesel olmayan 
varlığın bilimidir. Metafiziğin bu ikinci 
tanımı bağlamında Aristoteles, “İlk 
bilim olarak metafizik hem maddeden 
ayrı hem de devinmeyen şeylerle 
ilgilenendir,” diye yazmaktadır. Öte 
yanda Thomas Aquinas, Aristoteles’in 
verdiği tanıma şöyle bir bölümlemeyle 
açıklık getirmektedir: Maddesel 
olmayan varlıklar (quoad esse), yani 
maddesel varlığı olmayan “tanrı” ya da 
“tin” gibi varlıklar; maddesel olmayan 
kavramlar (quoad conceptum), yani 
anlaşılmaları için maddenin varlığına 
gerek olmayan “töz”, “neden”, “nitelik” 
gibi kavramlar. 

Maddesel olmayan varlıklara 
yönelen metafizik genellikle “özgül 
metafizik” diye adlandırılırken; kendi 
içindeyse insan ruhunu araştıran 
“ussal ruhbilim”, Tanrı’nın varlığı 
ile yüklemlerini araştıran “ussal 
tanrıbilim”, evrenin kökeni ile 
enson anlamdaki ilkelerini araştıran 
“evrenbilgisi” olmak üzere üçe 
ayrılmaktadır. Buna karşı, maddesel 
olmayan kavramlar yani maddeyi 
gerektirmeyen genel tasarımlar üzerine 
yoğunlaşan metafizik araştırmalar 
“genel metafizik” ya da varlığın 
bilimi olarak “varlıkbilgisi” başlığıyla 
adlandırılmaktadır. Metafizik, hem 
özgül hem de genel metafiziği 
kapsamına alacak biçimde maddesel 
olmayan varlığın bilimidir. Diye 
tanımlandığında açıkça görüldüğü 

üzere bir önceki tanımda verilen varlık 
olarak varlığı araştıran bilim tanımıyla 
örtüşmektedir. 

(III) Metafizik en soyut kavramların 
bilimidir. Bu üçüncü metafizik tanımı, 
metafiziğin insan düşüncesinin en 
üst düzey soyutlama alanı olduğuna 
dikkat çekmektedir. Kuşkusuz fizik 
ile matematik gibi bilimler de çeşitli 
soyutlamalarda bulunurlar, ancak 
metafiziğin soyutlamaları hem kapsam 
olarak onlardan çok daha geniştirler 
hem de çok daha derin bir kavrayışın 
ürünüdürler. Nitekim bu durum 
metafizik soyutlamaların çoğu insanın 
ortak görüye dayak kavrayışına aykırı 
kaçıp çoğunlukla uçuk kaçık deli 
saçmaları olarak görülmesinin de 
başlıca nedenidir. Metafizik, varlığı en 
iyi biçimde kavramak amacıyla, doğa 
birikimlerinin tersine, her durumda 
maddesel varlığa yönelik nicesellik 
ya da nitelik bildiren soyutlamalarla 
yetinmediğinden, maddesel gerçekliği 
bulunmayan varlığa yönelişinde 
“töz”, “varlık”, “tümel” gibi kendi 
soyutlamalarını yaratma gereği 
duymaktadır. Bütün bu metafizik 
soyutlamalar da açıkça yalnızca varlığı, 
onun en temel beklenimlerini açıklığa 
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kavuşturmak için tasarlanmışlardır. 
Ancak sanıldığının tersine soyutlama 
düzeyinin son derece yüksek olması, 
metafiziği gerçek dışı ya da yaşamdan 
kopuk bir araştırma kılmayıp, bütün 
birikimlerin arasındaki en gerçek, 
yaşamla en yakından ilgili araştırma 
alanı kılmaktadır. Bunun en temel 
kanıtı metafiziğin gerek tek tek 
bilimlerin yaptığı genellemelerden 
gerekse gündelik dilin içerdiği 
soyutlamalardan sıyrılarak, başta 
birikimler olmak üzere bütün her şeyin 
kaynağı ile kökeninde yatan varlığı 
varlık olarak düşünebilmenin önünü 
açmak adına üst düzey soyutlamalara 
başvurmasıyla anlatılabilir.

(IV) Metafizik en temel kavramların 
bilimidir. Metafiziğin bu dördüncü 
tanımı açıklıkla bir önceki tanımından 
çıkarsanabilir nitelikte bir tanımdır. 
Çok iyi bilinen mantık yasasına göre, 
bir kavramın ya da terimin kapsam 

alanı çoğaldıkça sunduğu kavrayış da 
çoğalmaktadır. Dolayısıyla, en soyut 
kavramla da uğraşan bir birikimin bu 
yüzden en tümel kavramların birikimi 
olmasından daha doğal bir şey olamaz. 

Metafizikte en soyut kavram varlık 
olmakla birlikte, çoğunluk varlığın 
en temel belirlenimleri olarak her 
varlıkla birlikte olduğu düşünülen 
(örneğin, varlık birdir, iyidir, doğrudur 
tümcelerinde olduğu gibi) “aşkınlık”, 
“bütünlük”, “birlik”, “doğruluk”, 
“iyilik”, “güzellik” kavramları da en 
az varlık kavramının kendisine denk 
geniş bir tümelliğe konudurlar. Bu 
tümel kavramlardan daha sonra 
gelen, çoğunluk  supreme genera diye 
adlandırılan “töz”, “ilinek”, “öz”, 
“varoluş”, “olanaklılık”, “olanaksızlık”, 
“asallık”, “olasılık” gibi kavramlarda 
yine oldukça yüksek bir tümellik düzeyi 
içermektedirler. 

(Devam Edecek)
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2014 Ekiminde Bilyay Akademi
Dönüşüm İçin Açıldı…
Kayıtlar devam ediyor.

BİLYAY AKADEMİ, BU YIL İÇERİKLERİNİ DAHA ÇOK KENDİNİ 

BİLME, İLÂHÎ NİZAM VE KÂİNAT VE PRATİK UYGULAMALARA 

DÖNÜŞTÜRDÜ. YILLARIN BİRİKİMİ VE DENEYİMLERİNİ 

BIRAKMAK, TERK ETMEK, TESLİMİYET ÜZERİNE 

YOĞUNLAŞIYOR. GÜNDELİK AKLIN, VARLIĞIN RUHSAL 

ZEKAYA UZANAN KAPILARI KAPATTIĞI ZAMANLARDA, İŞTE 

BU NOKTADA İÇSES, SESSİZLİK VE DERİNLİĞİN GÜÇLÜ BİR 

ŞEKİLDE ŞUURDAN AKITILARAK AN İÇİNDE DÖNÜŞÜME 

YÖNELİK ÇALIŞMALAR ARTIRILDI. EĞİTMENLER DE BU 

TEMEL STRATEJİ ODAKLI BİLGİ VERME KAPASİTELERİNİN EN 

SON ULAŞACAKLARI RİSKLERE HAZIRLAR. YOLDA AKMAK, 

DÖNÜŞÜMÜ BİRLİĞE ÇEVİRMEK İÇİN BİLYAY AKADEMİ 

YENİ ÖĞRENİM YILINDA GEZEGENİN SESİYLE, NEFESİYLE, 

KOKUSUYLA DAHA ÇOK AHENK VE UYUMLA YÜRÜYECEK 

PROGRAMLARIN AÇILIMLARINDA YOĞUNLAŞIYOR. 

ARTIK AYNI TONDA TİTREŞEN YÜKSEK MERKEZLERİN DOLU 

DOLU ENERJİSİNİ, TESİRİNİ ALABİLEN YETKİN VARLIKLARI 

BULUŞTURACAĞI YENİ BİR DÖNEME DAHA HAZIRIZ. YOL BİZE 

DOĞRU. BİZ YOLA DOĞRU YÜRÜYECEĞİZ…

BU YOLCULUĞA SİZ DE BİZİMLE KATILIN. YENİ DÖNEM 

KAYITLARI İÇİN VAKFIMIZA BAŞVURABİLİRSİNİZ.
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İnsanların enerji alanlarına kilitlenerek sahiplenen varlık veya bir çeşit bilinç, 
aslında tam Satanistlerin taptıkları enerji veya güç... “Satanist ayinleri”, 
Satanist  olan kişi ile, o varlık veya varlıklar arasında bir frekans bağlantısı 

G E R Ç E K ’ İN  T İT R EŞ İM L E R İ

Alan
David Icke

2. Bölüm
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yaratmaya dayalı. Bu Satanistler 
açısından büyük bir onur sayıldığı 
için, bu şekilde sahip olunmaya 
kendileri talip oluyorlar... Enerjisel 
etkisi nedeniyle hala, yüzyıllar 
öncesinin ayinlerini yapıyorlar. Aslında 
semboller, renkler ve mumlar da 
gösteri olsun diye değil, hepsi kolektif 
bir frekans bağlantısı ürettikleri için 
kullanılıyorlar. Böylece negatif varlıklar 
ayindeki katılımcılara sahip oluyor, 
hatta görünebiliyorlar bile...                   

Eski Satanistlerin anlattıklarından 
edinmiş olduğum bilgiler çerçevesinde, 
klasik daire içerisindeki ters beşgen 
şekli, negatif varlıkların ayinlerde 
görünmesini sağlayan portalı/girişi 
sağlayan özel enerji alanının bir ifadesi. 
Bizim dünyada malum ayin yapılırken 
aynı şeyler,  aynı anda Hristiyanların 
“Şeytan”, Müslümanların “Cin”, 
Agnostik inanışında da “Archon” 
denilen parazitlerin aleminde yer 
alıyor. Bu karşılıklı ayinler onları 
birbirlerine bağlayan bir enerji 
rezonansı yaratınca da bu negatif 
varlıklar beş duyu dünyasına geçiş 
yapıyorlar. 

İnsan hiyerarşisi, dünyaya geçmiş 
olan Arkon hiyerarşisinin aynısı 
olup, frekans bağlantılarını sağlamak 
üzere özel olarak yaratılmış olan 
hibrid soy aileler arasından gelen 
kişiler, hibrid enerji alanları yoluyla, 
bizim dünyamızdan şeytan alemine 
geçebilirler. 

Eski Satanistlerden edindiğim 
bilgilere göre, hiyerarşide, bir insana 
sahip olan negatif varlık hangisi 
ise, o insan o satanist varlığın gücü 
ve statüsüne göre yönetilirmiş. 
Resmi olmayan bir Rothschild”ın 
anlattıklarına göre şeytan, soyun önde 
gelen bireylerine sahip olduğu için, 

insanları kontrol altında tutan sınıf da 
onlar oluyormuş.   

Antik çağlardaki tanrılara kurban 
verme efsaneleri veya hikayeleri 
aslında, insan enerjisinin şeytan 
alemine kurban edilmesi temasını 
anlatıyor... “Genç bakire” kavramının 
anlamı ise aslında çocuklar. Ergenliğe 
eriştikten sonra insan enerjisinin 
seviyesi nispeten düştüğü için, bu 
parazitlerin asıl isteği, en yoğun 
haldeki insan enerjisi, işte o da 
çocuklarda var!

İşte bu yüzden dünyada pedofili çok 
yaygın, özellikle de soy aileler arasında. 
Sübyancıların çoğuna şeytan sahip 
olmuş durumda. Bu negatif varlıklar 
çocuklarla seks yaparlarken boyutlar 
arası geçiş yapıp çocukların enerji alanı 
ile besleniyorlar.

Bu söylediklerim nedeniyle 
şirket medyası tarafından da, 
alternatif medya tarafından da alaya 
alınıyorum, çünkü her ikisi de bizim 
deşifre ettiğimiz ve deneyimlemekte 
olduğumuz realiteyi algılayamıyor 
veya anlayamıyorlar. Ya sadece aslında 
olmayan “fiziksel”i görüyor ya da realite 
duygularına egemen olan katı bir din 
inanışları var. Bu onların tavşanın 
deliğinin daha derinlerine gitmelerine 
engel oluyor. Bunu yapabilenleri ise, 
kendilerinin realiteyi algılayamamaları 
nedeniyle oluşan önyargıları ile kınıyor 
veya alaya alıyorlar. Global komplonun 
yapısını ve derinliğini anlama 
konusunda kör gibiler. Zihinlerini ve 
katı inanç sistemlerini daha akışkan 
ve gelişmiş bir algılamaya açmadan da 
bunu yapabilmeleri mümkün değil. 

Eskiden şirket medyasındakileri 
kınayıp alay eden alternatif medyadaki 
kapalı zihinlere veya kendi inanç 
sistemleri ile ilgili olarak aynı şekilde 
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davranan insanlara da kızardım. Bir 
kez  içtenlikle yüreğini açarsan o 
zaman bütün taşlar yerine oturmaya 
başlar.              

Bugünlerde hep başımı sallayıp 
yürüyüp-gidiyorum, ama karşı karşıya 
olduğumuz bu durumun altındaki 
ana nedenin bu şizofrenik cehalet 
olduğunu da iyi biliyorum... Ve 
alternatif alandaki büyük bir çoğunluk, 
bununla nasıl baş edeceğimiz 
konusuyla yüzleşmekten hala kaçıyor. 

Her şeyi bilmek, farkındalığa doğru 
sonsuz bir yolculuk. Ve sonsuzluğun 
kendisini de içeren bir odaklanma 
noktası. İşte o noktada “Her şeyi 
Bilen”, “Her şeyi Gören” en gelişmiş 
haliyle “Var 
Olan Her 
şey” 

oluyorsunuz. Ancak her zaman, ama 
her zaman bilinecek daha çok şey 
oluyor.

Bizi, görünen ışık denilen çok 
minik bir frekans menzili içerisine 
odaklayarak manipüle etmiş  ve 
hep kontrolünde tutmakta olan 
sistemin ürünü olan bu realite ile 
kıyasladığımızda, asıl bilinmesi 
gerekenin etki yaratması da son derece 
zor gibi görünüyor...

Algılamanın programlanması 
her şeyi sıkı sıkıya sarmış durumda, 
dolayısıyla düşünce ve inançlar 
bakımından herkesin onun etkisine 
karşı çok dikkatli ve sağduyulu olması 
lazım. Din fanatikleri ve sistemin 
realite versiyonuna  inananlar algılama 
programına çok çabuk kapılıyorlar, 
ama neyseki aralarında katı inançları 

reddetmiş olanları görüp de 
sistemin fantezilerini kınayanlar da 
var. 

Programlanmış olanları silme 
işlemine başlamak için “alan”ın 

varlığını kabul etmek iyi bir 
başlangıç olacaktır çünkü bir 
kez olasılık menziline girerse, 
program birçok açıdan 
gücünü kaybeder, çünkü 
imkansız olan birdenbire 

fevkalade “açıklanabilir” hale 
gelir ve farkındalığı geliştirmek 

üzere bir akış sağlanabilir.
Açıklanamayan mucizeler 

olmadığı gibi, açıklanamayan 
sırlar da yok. Sadece “biliş” 

ve “cehalet” var ve bu da 
tümüyle bir seçim 
meselesi...            r

Yazarın 3 Kasım, 2013”te 
yazmış olduğu makaleyi 
web sitesinden çeviren: 
Esin Akan
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Çalarım ben her sabah
Şafağın yanağından,
Bir öpücük kondurur

            Mest olurum.
Biraz neşe, biraz tuz serperim sonra
Dalgalarından denizin
Köpüklerle dans ederim.
Sonra bir kartal gelir yanıma
Rüzgarın büyüsüyle,
Der ki atla, kanatlarıma
Pervasızca uçarım.
Ormanın gıdısından alırım biraz
Biraz da toprak ve kır çiçeği kokusu,
Gökyüzünün mavisiyle
Arş’ı alaya ulaşırım.
Bir de ne göreyim, minicik bir nokta
Hangisi karınca, hangisi insan
Şaşarım.
Ay’a uğrarım sonra
Ay, Ay de bana,
Nedir bu hikmeti ala?
Gülümseyerek sinsi sinsi;
Beslenirim ben onlarla
Kendini kendi sananlarla,
Ha karınca, ha insan
Fark etmez nazarımda.
Anlarım… 
Susarım… 
 Şefkatle bakarım…        r

A K IŞ

Ha Karınca, Ha İnsan
Fadime Çelik



Kadim 
Uygulama: 
Güneş 
Seyri
Stasia
Bliss
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HİÇ AYNI ANDA birden fazla yerde olmak 
istediniz mi?  Evet, doğru duydunuz; 
Güneş Seyri diye bilinen pratiği uygulayan 

insanların kazandıkları insanüstü kabiliyetlerden 
bahsediyorum ki bu pratiğin çok yakın zamanda 
NASA tarafından geçerliliği teyit edilmiştir.  
Mayalılar, Aztekler, Tibetliler ve Hint yogileri gibi 
birçok kültürde de uygulanmış olan bu kadim 
tekniğin birçok savunucusu, bu tekniğin sadece 
olağan hastalıkları iyileştirmekle kalmayıp, ileri 
düzeyde telepati yetilerinin edinilmesine ve gıda 
ihtiyacının tümüyle ortadan kaldıran birçok 
insanüstü kabiliyetlerin kazanılmasına yadım 
ettiğini bildirmektedirler.

Güneş Seyri nedir?

GÜNEŞ SEYRİ (Güneşi yeme olarak da 
bilinmektedir) güneşin ultraviyole ışınlarının 

en düşük seviyede olduğu gün doğumu veya 
batımında giderek artan sürelerle güneşe 
bakmakla uygulanan bir çalışmadır.  Öğreticileri, 
bu pratiğin birçok kuralı olduğundan 
bahsetmektedirler.  İlk olarak gözlere zarar 
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vermemesi adına Güneş Seyri gün 
doğumundan hemen sonraki veya 
gün batımından hemen önceki bir 
saat içerisinde yapılmalıdır. İkinci 
olarak, toprakla yani dünyayla birebir 
temasta olmak amacıyla çıplak ayak 
olunmalı ve son olarak da ilk gün 
güneşe yalnızca 10 saniye bakarak 
başlanmalı ve her gün 10’ar saniye 
eklenerek arttırılmalıdır.  Kaynaklar, 
bu koşullarla yapıldığı takdirde 
uygulamanın güvenilir olduğunu 
iletmektedirler.

Ukraynalı Nikolai Dolgoruky, 
kendisini “Güneş Yiyen” olarak 
tanımlamaktadır. Bu çalışmayı 
son on iki senedir uygulamakta; 
ve başladığından bu yana hemen 
hemen tamamen güneş enerjisiyle 
yaşamaktadır.  Başka uygulayıcılar 
gıda alım ihtiyacının 9 aydan sonra (9 
aydan sonra, azami uygulama süresi 44 
dakikaya çıkmaktadır) kaybolduğunu 
iletmektedirler.  Dokuzuncu aydan 

sonra, yapılması gereken tek şey 6 
gün ardı ardına çıplak ayakla toprak 
üzerinde 45’er dakika yürümektir ki 
bu da Güneş Seyrinin kazanımlarını 
daha da iyi şekilde pekişmesine yol 
açmaktadır.

Güneş Seyri, Hira Ratan Manek 
isimli kişinin yemek yememe gibi 
mucizevi insanüstü kabiliyetlerinin 
kanıtlanması amacıyla NASA 
araştırmaları ve bilimsel çalışmaları 
için gönüllü olmasıyla beraber HRM 
fenomeni olarak da adlandırılmaya 
başlanmıştır.  Hira günün 24 saati 
ve haftanın 7 günü toplamda 100 
gün olmak üzere NASA tarafından 
finanse edilen Pensilvanya Üniversitesi 
doktorları tarafından gözlem altına 
alınmıştır.  Hira’nın neredeyse tümüyle 
güneşten aldığı ışınlar ile yaşadığı, 
sadece bazı zamanlarda çok eser 
miktarda ayran veya su aldığı NASA 
tarafından teyit edilmiştir.



5 8  •  R U H  v e  M A D D E

Güneş Seyri çalışmasıyla bedende 
ne oluyor?

BU TEKNİĞİ inceleyen ve 
uygulayanların söylediklerine 

göre, çalışmaya başladığınız ilk 3 
ayda güneşin enerjisi gözlerden 
içeri doğru yansıyarak beyindeki 
hipothalamus alanını şarj etmektedir.  
Hipothalamus alanı, retinanın arkasına 
düşen geçittir ve retinanın bağlantısı 
da doğrudan beyinledir.  Beyin de 
böylelikle bu süreç içerisinde güneşten 
aldığı enerji aktarımıyla aktif hale 
gelmektedir.  Genellikle yediğimiz 
yemeklerden aldığımız enerjilerle 
beslenen endişelerin ilk çalışma 
aşamasında azalmaya başladığını 
ve zihinsel gerilimde bir rahatlama 
olduğunu deneyimleyeceksiniz. 
Besinlerin de enerjilerini doğrudan 
güneşten aldıkları düşünülürse, 
güneşin enerjisinin Güneş Seyri 
uygulayanlar için -sindirim işlemine 
ihtiyaç olmaksızın- hazır durumda 
olduğu söylenebilir. Her ne kadar, 
açlık hissiyatı zamanla dinecekse de bu 
uygulamaya başlanılan ilk safhalarda 
düzenli şekilde yemek yemeğe devam 
etmeleri sorun oluşturmaz; en sonunda 
iştah doğal olarak kaybolacaktır.

Uygulayanların söylediklerine 
göre bu pratiğin başka bir yararı da 
kendine güvenin artması ve problem 
çözümlemelerinin kolaylaşmasıdır.  
Bunun başlıca sebebi de artık gerginlik 
içinde olmamanızdır.  Elbette herkes 
ilk birkaç ay boyunca ruhsal bir denge 
bozukluğu yaşayabilir ancak bu durum 
zamanla geçmektedir ve eski korku 
dolu kişilikler, yerini zarif bir pozitif 
yapıya bırakmaktadır.  Üçüncü ayın 
sonunda, seyir zamanı günde 15 
dakikaya çıkmış olmaktadır.

Güneş Seyri hakkında yazılan  ve 
anlatılanlara göre, normalde herhangi 
bir kişiyle bağdaştırılan tüm kötü 
kişilik özellikleri -bunların hepsinin 
güneş ışığı eksikliğinden oluştuğu 
açıklamasıyla- adım adım kaybolmakta 
ve iyi özellikler korunmaktadır. 
Sinirlilik, korku, kıskançlık, ihtiras 
kaybolmakta ve zamanla yerini kendine 
güven ve kalbin saf halini sezen bir 
ruhsal bilinç durumuna bırakmaktadır.  

Yapılan çalışmalar 3 ila 6 aylık 
bir Seyir dönemi sürecinde fiziksel 
hastalıkların yok olmaya başladığını 
ortaya koymaktadır.  Günlük Seyir 
her gün 10’ar saniye artırılarak 30 
dakikaya çıkarıldığında, güneşin 
tüm renklerinin beyine nüfuz ettiği 
söylenmektedir. Renk terapistleri, bazı 
hastalıkların iyileştirilmesi için şikayete 
bağlı olarak bedeni ve beyini eksik olan 
renge boğarak tedavi ederler. Örneğin, 
karaciğer hastalıkları yeşil rengin 
eksikliğinden kaynaklanmaktadır.  
Böbreklerin kırmızıya ve kalbin ise 
sarıya ihtiyacı vardır.  Vücudumuzdaki 
tüm organların ve tüm sistemlerin 
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gökkuşağının farklı renklerine 
tepki verdikleri söylenmekte, bu 
da yediklerimizin neden farklı ve 
canlı renklerden oluşması gerektiği 
tavsiyesini açıklamaktadır.  Bu 3-4 
ay sürecinde vücudunuzdaki tüm 
hastalıkların ve algılanan zayıflıkların 
iyileştiğine dair kendi kendine telkin 
vermek önerilir. Bu, tam sağlık ve 
esenliğe geri dönüş için kolaylaştırıcı 
bir yöntemdir.

Çalışmalar gösteriyor ki bu 
uygulamanın 6. ayından sonra bu 
teknik ile depolanan enerji, artık 
bedeni veya beyni iyileştirmek 
için kullanılmayıp daha insanüstü 
yeteneklerin kazanımı için 
kullanılmaya başlanır.

İyileşmenin ötesinde neler 
vardır?

PRATİĞİN 7,5 ayından sonra, 
yani 35 dakikaya ulaşıldığında 

yemek yeme ihtiyacı ve isteği giderek 
azalır.  Güneş Seyri uzmanlarına göre, 

gıda  insan bedeninin devamlılığı 
için değil sadece enerji sağlaması 
açısından gereklidir ve “Güneş Seyri” 
de bu enerji için bir kaynaktır.  9. 
ay ile birlikte yemeklerin tatları, 
aromaları dahil, tüm açlık kıvranmaları 
ve aşermeleri kaybolacaktır.  Bu 
aşamaya gelebilenlerin anlattıklarına 
göre beyinlerindeki “değişim”in 
farkındalığında ciddi artış söz 
konusudur; örneğin, beyinlerinin ‘şarj 
edildiğini’ hissetmeleri gibi.  9. ayın 
sonunda azami olarak 44 dakikaya 
ulaşılır ve bunun sonunda Güneş 
Seyrini bırakmanız ve bundan sonra 
dikkatinizi Dünya’ya çevirmeniz 
önerilir.

6 gün boyunca çıplak ayakla 
günde 45’er dakika toprağa basılarak 
yürünür.  Bu yürüyüş esnasında epifiz 
bezinin aktive olduğu anlatılmaktadır.  
Profesyonel Güneş Seyircileri ve 
bu bilimi araştıranlar her bir ayak 
parmağının belirli bir beze bağlı 
olduğunu ve çıplak ayakla toprakta 
yapılan yürüyüşün bu bezleri aktive 
ettiğini söylemektedirler.  Ayak baş 
parmağının epifiz beziyle hizalandığı 
düşünülmekte, ikinci parmak kozalaksı 
bez ile, sonra hipothalamus, thalamus 
ve son olarak da ayak serçe parmağı 
amygdala ile karşılıklı bağlantı 
içerisindedir.   Bu pratiği uygulayanlara 
göre, çıplak ayakla ve güneş tam 
kafanızın üzerindeyken yürümek 
vücudunuzun içinde ve çevresinde 
beyninizi şarj etmeye yarayacak bir 
manyetik alanın oluşmasına sebep 
olacaktır.

Anlaşılacağı gibi bu çıplak ayakla 
yürüme çalışması bu pratiğin en 
önemli kısmını oluşturmaktadır.  
Asıl mucizeler toprak üzerinde 
yürümeye devam ettiğinizde 
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başlayacaktır.  Epifiz bezi bu yürüyüş 
ile her gün daha da fazla aktive 
olacaktır.  İdrak kapasitesinin giderek 
açıldığı ve hafızanın giderek arttığı 
söylenmektedir.  Epifiz bezinin yön 
bulma ve psişik kabiliyetleri 
mevcut; yani bu, telepati 
ve hatta uçmanın 
mümkün hale 
gelebileceği 
anlamına geliyor.  
Evet, işte şimdi 
bir yerlere 
geliyoruz!  
Bedeninizin 
aynı anda 
birden fazla 
yerde olmasını 
istediğinizi hiç 
düşündünüz 
mü?  İşte 
Güneş Seyri’nin 
bu mucizevi 
yeteneklerin 
anahtarı olduğu 
söyleniyor.

Bir yıl boyunca her gün 
45er dakika boyunca çıplak ayakla 
yürümeyi başarırsanız, işte o aşamaya 
ulaştınız demektir.  Bu noktadan sonra 
haftada sadece 3-4 kere bu yürüyüşleri 
tekrar etmeniz ise edindiğiniz 
yeteneklerin sürdürülebilmesi için 
yeterli olacaktır.

Bu pratiğin herhangi bir 
tehlikesi var mıdır?

GÜNEŞE doğrudan bakmanın 
göz retinasına zarar vereceği 

konusunda doktor ve göz doktorları 
uyarıda bulunmaktadırlar.  Ancak 
pratik doğru uygulanırsa, yani Güneş 

Seyri günün doğru saatlerinde yapılırsa 
araştırmalar gözlerin hiçbir şekilde 
zarar görmeyeceğini işaret etmektedir.  
Senelerce Güneş Seyri yapan insanların 
gözleri kontrol edildiğinde gözlerinde 

herhangi bir şekilde bir hasara 
rastlanmamış.  Güneş 

Seyrine başlamadan 
önce gözlerinizin 

sağlıklı olduğunun 
kontrolünü 
yaptırmak 
tavsiye 
edilmektedir, 
böylelikle 
başlamadan 
önce 
gözlerinizin 
durumunu 
bilmiş 
olursunuz.

Özetlemek 
gerekirse…
UNUTMAYIN, 

ilk gün güneş 
doğumu veya batımında 

10 saniye ile başlanıyor, her 
gün 10’ar saniye eklenerek 9. ayın 
sonunda günlük Seyir 44 dakikayı 
bulmuş oluyor.  Bu noktadan itibaren 
Seyri bırakıp 6 gün boyunca 45’er 
dakika boyunca çıplak ayak toprakta 
yürünüyor.  Sonrasında,  bu noktada 
kendi kendinize diyorsunuzdur, 
“Bu kadar ileri gidebildiysem, 
kazandıklarımı korumak için bir sene 
boyunca her gün 45 dakika yürümek 
ne kadar zor olabilir ki?”  Bunu elbette 
denemeniz ve görmeniz gerekiyor.    r

http://www.zengardner.com/ancient-practice-
sungazing adresinden çeviren: Bilgen Üstündağ
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BİLYAY VAKFI 
KONFERANSLARI
CANLI YAYINDA!

UZUN YILLARDAN BERİ VAKFIMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLMEKTE OLAN 
SALI KONFERANSLARININ

İNTERNET ÜZERİNDEN CANLI OLARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ.

1950'LERDEN BU YANA SPİRİTÜEL BİLGİYİ YAYMAYI VAZİFE EDİNEN 
BİLYAY VAKFI VE MTİA DERNEĞİ,

GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK
VAZİFESİNE DEVAM ETMEKTEDİR.

KONFERANSLARIMIZI ARTIK DÜNYANIN HER YERİNDEN

http://new.livestream.com/bilyay
BAĞLANTISINI KULLANARAK,

HER SALI TÜRKİYE SAATİYLE 19.30'DA CANLI OLARAK İZLEYEBİLİR,
DİLERSENİZ KAÇIRMIŞ OLDUĞUNUZ KONFERANSLARI DA AYNI 

ADRESTEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.
YAYINLARIMIZ KESİNTİSİZ VE REKLAMSIZDIR.

İYİ SEYİRLER!

NOT: YAYINLARIMIZLA İLGİLİ İSTEK, ÖNERİ VE ELEŞTİRİLERİNİZİ 
BEKLİYORUZ.

D U Y U R U

Metapsişik 
Tetkikler 
ve İlmi 

Araştırmalar 
Derneği

İnsanlığı 
Birleştiren 

Bilgiyi Yayma 
Vakfı
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08-16 Kasım 2014 
tarihlerinde 
Beylükdüzü’nde 

gerçekleşen Tüyap Fuar 
ve Kongre Merkezinde 
ve 20-23 Kasım 2014 
tarihlerinde Harbiye Askeri 
Müzede düzenlenen ve 15. 
yılını kutlayan NATUREL 
Beden, Zihin ve Ruh 
Sağlığı Festivalinde siz 
okuyucularımızla bir arada 
olmaktan büyük keyif aldık. İmza günlerinde ve konferanslarda bizleri yalnız 
bırakmayan, standımıza uğrayan siz okurlarımıza teşekkür ederiz.

H A B E R

Tüyap ve Natürel’de
Okuyucularımızla Buluştuk
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Etkinlikler
B‹LYAY VAKFI
• SALI KONFERANSLARI (Saat: 19:30-21:00)
02 ARALIK  Rüyalarda Uyanmak  .........................A. Cemal GÜRSOY
09 ARALIK  Ruhsal Bağlantı Mekanizmaları ........Gültekin ÇİLEKAR
16 ARALIK  Hayatın İçinde: Bilmek, Yapmak, Olmak  Tülin ETYEMEZ SCHINBERG
23 ARALIK  Görünen Gerçekler Görünmeyen Hakikatlere Karşı Öner DÖŞER
30 ARALIK  Ezoterik Okullar ................................Cüneyt GÜLTAKIN

Yer: Hasnun Galip Sok. Pembe Çıkmazı No: 4/6 Beyoğlu - İSTANBUL • Tel: (0212) 243 18 14 - 249 34 45 • 
Faks: (0212) 252 0718 • e-posta: bilyay@bilyay.org.tr • www.bilyay.org.tr • www.bilyayakademi.net

ÖZEL KONFERANS
18 ARALIK  Şamanik Yolla Gelen Şifa ......Leo RUTHERFORD

ATÖLYE ÇALIŞMALARI
20-21 ARALIK Şamanik Trans Dansı ve Şamanik Yolculuğa Çıkmak ......Leo RUTHERFORD

‹ZM‹R RUHSAL ARAfiTIRMALAR DERNE⁄‹
02 ARALIK  Sezgiler ve Karşılaşmalar  ..................Gülbin KINACIGİL
09 ARALIK  Sondan Önceki Durak Sevgi .............Engin EMİR
16 ARALIK  Tekrarlayan Zaman Çemberinden Özgürleşmek ...... Nusret Sefa YILMAZ
23 ARALIK  Homeopati ve Şifacılık ......................Semra ÇINAR & Naciye AKSAKARYA
30 ARALIK  Yeni Yıla Girerken Kendini Keşfetmek ...................... Oya TİMURDOĞAN

Yer : Talatpaşa Cad. No:57 Yadigar Apt. Kat:4 D:12 Alsancak İZMİR • Tel: (0232) 464 00 17
e-posta irader@irad.org • www.irad.org

ATÖLYE ÇALIŞMALARI
13-14 ARALIK Elementlerin Bilgeliği  ...............Juanita PUDDIFOOT

Yer : Talatpaşa Cad. No:57 Yadigar Apt. Kat:4 D:12 Alsancak İZMİR • Tel: (0232) 464 00 17
e-posta irader@irad.org • www.irad.org

ADANA RUHSAL ARAfiTIRMALAR DERNE⁄‹
06 ARALIK  İklim Değişiklikleri ve sebepleri   .....Tümerhan MERAL
20 ARALIK  Kıyam Et  ............................................Bilgehan MERAL

Yer: Ramazano¤lu Cad. Kutlu Apt. K:1 D:2 01130 ADANA • Tel: (0531) 950 26 52
e-posta: adrad@adrad.org • www.adrad.org

NOT: İSTANBUL’DA SALI KONFERANSLARINA VE DİĞER İLLERDEKİ ETKİNLİKLERE GİRİŞ 

ÜCRETSİZ VE SERBESTTİR. GEÇ KALINMAMASI RİCA OLUNUR.



300 Soruda Deneysel Ruhçuluk: 
     Alparslan Salt, Özgü Elvan Yılmaz .................. 15 TL
300 Soruda Ölüm ve Ötesi: 
     Alparslan Salt.................................................... 15 TL 
Ateş Üstünde Yürüyenler: Joel Andre ..................... 5.5 TL
Bagavatgita “Rab’bin Ezgisi” ................................... 11 TL 
Başka Yaşamlar, Başka Benlikler: 
     Roger Woolger ................................................. 23 TL 
Ça¤lar Boyu Uçan Daireler ......................................... 9 TL 
Çocukların Unutulan Dili: Lillian Firestone .......... 17 TL
Dinlemenin Zen’i: Rebecca Z. Shafir ...................... 19 TL
Dünya Tarihçesi Keşif Seferleri: Zecharia Sitchin .... 22 TL 
Edgar Cayce: Thomas Sugrue  ................................ 25 TL 
Enki’nin Kayıp Kitabı: Zecharia Sitchin ................. 22 TL 
Enneadlar: Plotinos ................................................ 16 TL
Eon: Jean E. Charon .............................................. 11 TL 
Fallar: Walter B. Gibson–Litzka R. Gibson ............ 9 TL
Geçmiş Yaşamlarınızı İyileştirmek: 
     Roger J. Woolger ............................................. .20 TL
Gelece¤in Felaketleri: Alparslan Salt ........................ 7,5 TL 
Gerçek Varlık Ruhtur: Leon Denis ............................ 8 TL
Gurdjieff ve Ouspensky Öğretisi Üstüne 
     Psikolojik Yorumlar: 1.Cilt, Maurice Nicoll ....... 30 TL     
                           2.Cilt, Maurice Nicoll ................. 30 TL
                           3.Cilt, Maurice Nicoll ................. 35 TL
                           4.Cilt, Maurice Nicoll ................. 25 TL
                           5.Cilt, Maurice Nicoll ................. 25 TL
                           5'li set, Maurice Nicoll ............. 125 TL
Günlük Sofroloji: Jean Yves Pecollo ........................ 10 TL 
Güzel Hayatı Yaratmak: Beyaz Kartal ....................... 6 TL 
Herkes ‹çin Ötealem Rehberi: G.M. Roberts ............. 13 TL 
Hinduizm: Swami Nikhilananda ........................... 15 TL 
Hint Kökenli Dinlerde Karma ‹nanc›n›n 
     Tenasüh ‹nanc›yla ‹liflkisi: Dr. A. ‹. Yitik ............. 8 TL 
‹çsel Gerçeklik: Paul Brunton .................................. 10 TL 
‹ki Dünya Aras›nda: F. Wiedemann ....................... 14 TL 
‹sa Keflmir'de mi Öldü?: S. Obermeier ..................... 8 TL
‹sis ve Osiris: Plutark ........................................... 13,5 TL
Kader Sorunu: Leon Denis ..................................... 13 TL
Kay›p Diyarlar: Zecharia Sitchin ............................ 18 TL 
Kozmik Sempati: David Spangler ............................ 17 TL
Kozmik Tohum: Zecharia Sitchin ........................... 22 TL 
Kriya Yoga Felsefesi ve Uygulamas›: 
     R. Eugene Davis .............................................. 5,5 TL 
Kutsal Tesirler: J. G. Bennett ................................. 8,5 TL 
Küresellik: Cengiz Cevre ........................................... 7 TL 
Meta Ansiklopedi: Alparslan Salt-Cem Çobanlı ..... 40 TL
Ne ‹çin Yafl›yoruz?: J. G. Bennett ............................. .8 TL
Otopsi Roswell Olay›: Y. Tokatl›................................. 9 TL
Ölüm Sonras›: Colin Wilson ................................... 22 TL 

Ötealeme Geçerken Gördüklerimiz: 
     Sir William Barrett ............................................. 8 TL 
Parapsikoloji ve Felsefe: David Ray Griffin ................. 9 TL 
Psikosentez: Will Parfitt ........................................ 10,5 TL 
Ruhlar Kitabı: Allan Kardec ................................... 30 TL 
Ruhların Kaderi: Michael Newton ......................... 24 TL
Ruhsal Alemin Ifl›¤›: Silver Birch ............................ 10 TL 
Ruhsal Alemin Sonsuz ‹mkanlar›: A. Pauchard .............. 6 TL 
Ruhsal Dünyadan Mesajlar 2: Dr. K. Nowotny ............. 11 TL 
Ruhsal Dünyadan Mesajlar 3: Dr. K. Nowotny ........... 10 TL 
Ruhun Güçleri: Leon Denis ..................................... 8 TL 
Rüyalar: Sevda Yücesoy.......................................... 15 TL 
Sayıların Gizemi: Rafet Gökhan Ayyüce................. 18 TL 
Sevinç ve Güzellik Alemleri•
     Kader Bilmecesi: A. Pauchard .............................. 7 TL 
Şamanik Yolun Çalışma Kitabı: Leo Rutherford ..... 24 TL 
Tanrı'nın Eczanesinden Sağlık: Maria Treben ........ 20 TL
Tekrardo¤ufl 2. Cilt .................................................. 13 TL 
Tekrardo¤ufl 3. Cilt .................................................. 13 TL
Tekrardo¤uflu Keşfetmek: Hans TenDam ................. 28 TL 
Türkiye'de 1958 Öncesi Alınan Ruhsal Tebliğler:
     Derleyen ve Türkçeleştiren Alparslan Salt ........ 24 TL 
Umut Habercileri: Paola Giovetti ............................ 12 TL 
Uzay Gemilerinde: George Adamski ......................... 9 TL 
Ünlü Bir Medyomdan Astrolojik Açıklamalar:
     John Willner ..................................................... 22 TL 
Yaflayan Zaman: Maurice Nicoll .................................18 TL
Yeni Ça¤ Toplumunun ‹htiyaçlar›: J. G. Bennett............ 8 TL 
Yeni Çocuklar ve Ölüme Yak›n Deneyimler: 
     P.M.H. Atwater ................................................... 17 TL
Yüce Alemleri Bilmek: Rudolf Steiner...................... 13 TL 
Zaman Bafllarken: Zecharia Sitchin ....................... 20 TL

*****

Ruh ve Madde Dergisi (Her ay yay›nlan›r) .................... 5 TL 
(Yurt içi abone: Y›ll›k) .............................................. 60 TL 
(Yurt içi abone: Y›ll›k Ö¤renci) ................................. 52 TL 
(Yurt d›fl› abone: Y›ll›k) .........................................75 Euro
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 19 ............................. 10 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 34 ............................. 12 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 35 ............................. 14 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 37 ............................. 18 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 38 ............................. 20 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 39 ............................. 22 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 40 ............................. 24 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 41 ............................. 26 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 42 ............................. 30 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 43 ............................. 34 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 44 ............................. 40 TL

Ruh ve Madde Yay›nlar› 
Fiyat Listesi



LEO RUTHERFORD, MA

ŞAMANİK YOLUN
ÇALIŞMA KİTABI

ŞAMANİK YAŞAM İÇİN PRATİK YAŞAM SEREMONİLERİ

RUHU İYİLEŞTİRİCİ ALIŞTIRMALAR

Aslan Halkı: Murry Hope ...................................... 12 TL
Bir Yaşamınız Daha Olsa:
     Robert A. Johnson, Jerry M. Ruhl ................... 15 TL
Ç›lg›n Sarkaç: Itzhak Bentov .................................. 18 TL  
Dikkat: Ruh Eşiniz Çıkabilir!: Janet Cunningham, 
     Michael Ranucci ................................................... 12 TL 
Diyet ile Romatizma Tedavisi: J. V. Belle ....................... 11 TL 
Dünya'ya Mektup: Elia Wise ................................... 16 TL
Emmanuel’in Kitab›: 
     Judith Stanton, Pat Rodegast ........................... 18,5 TL  
Excido: Aysun Bitir .................................................... 10 TL  
Göksel ve Yersel Ifl›nlar: Wilton Kullmann .................. 10 TL 
Hiçlik Denen Yer: Zeynep Zahal Camat ................  14 TL 
İçimizdeki Tanrıça: Roger Woolger ............................ 25 TL  
‹çten D›fla De¤iflim Teknikleri: U. Markham .................. 11 TL  
‹çten Yaflamak: Sri Aurobindo ve Anne ....................... 13 TL   
Kainatın Masalı: Zeynep Zahal Camat .................... 14 TL
Kendinizi Güvende Hissedin: William Bloom ........... 13 TL  
Kıyamet Kitabı: Zeynep Zahal Camat ..................... 10 TL 
Masumiyete Dönüfl: J. M. Schwartz ......................... 16 TL 
Mong: Hendrick Vannek ....................................... 10 TL 
Psiflik Korunma: Fadime Emir ................................ 16 TL 
SQ: Ruhsal Zekam›zla Ba¤lant› Kurmak:
     D. Zohar–Dr. I. Marshall ................................. 19 TL 
Strese Son!: Alix Kirsta ............................................ 20 TL 
Şamanik Yolculuk: Sandra Ingerman .................... 20 TL 
Tui Na Çocuk Masaj›: M. Mercati ....................... 18,5 TL 
Yönlendirmeli GEVŞEME Uygulaması (CD):
      Reşat Güner .......................................................... 15 TL 
Zararl› Ifl›nlardan Korunma: W. Kullmann .................. 11 TL 

Meta Yay›nlar› 
Fiyat Listesi

Seçti¤iniz kitaplar› web sitemizden %20 indirimle siparifl edebilirsiniz:
www.ruhvemadde.com




